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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, 
NIP 582 154 95 05.       

         Młoteczno 12A,  

        14-500 Braniewo 

        woj. warmińsko-mazurskie 

tel./fax (55) 243 28 55  

Konto: 56 8313 0009 0038 0678 2000 0010 

 

adres strony internetowej: https://www.perig.pl 

adres e-mail: perig@perig.pl 

godziny urzędowania: 7.00-15.00 

 

 

II.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) udostępniona jest na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania:  
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd 
Identyfikator postępowania: 148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd 
(zwanej dalej również „stroną internetową prowadzonego postępowania”) 
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia  (przycisk „Przeglądaj 
postępowania/konkursy”). 
 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat 

zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa 

Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz 

informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na 

Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

 

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Treść wniosków o wyjaśnienie SWZ ujawniana jest bez źródła zapytania wraz z odpowiedzią 

Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

 

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w jako przetarg nieograniczony o jakim stanowi art. 132 ustawy 

Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

https://www.perig.pl/
mailto:perig@perig.pl
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2.Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 3 

ustawy Pzp.   

3.Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7.Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

8.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94  ustawy Pzp. 

9.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11.Zamawiający nie zamierza dzielić zamówienia na części ze względu na konieczność łącznego wykonania 

dostawy będącej przedmiotem zamówienia. 

  

 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

V.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego do 

hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji, z możliwością jednoczesnego zasysania 

nieczystości ( ścieki, osady denne ) do zbiornika osadu, składającego się z podwozia dwuosiowego z 

napędem 4x2 o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 18 ton, zabudowy ciśnieniowo-ssącej ze 

zbiornikiem o pojemności całkowitej 7 m3 i wyposażenia.  

Dostarczony pojazd wraz z zabudową i wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, nie  eksploatowany, 

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Za pojazd fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany , 

uprzednio nierejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu. Za pojazd  kompletny uznaje się pojazd 

spełniający łącznie warunki zgodności z wymaganiami Zamawiającego wraz z dokumentami 

umożliwiającymi jego rejestrację na terenie R.P.  

Samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych na 

terytorium Polski zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988 z późn. zm. ) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 

2022 ). 

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, w ramach naboru wniosków: Wstępna Promesa Nr Edycja NR 01/2021/8735/PolskiLad  

  

2. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

34144000-8 – Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. 

34144500-3 – Pojazdy do transportu odpadów i ścieków. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt Wykonawcy, na adres Przedsiębiorstwa Eksploatacji i 

Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A, 14 – 500 Braniewo. 

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne: 
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PODWOZIE 

Podstawowe parametry: 

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022 

Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18000 kg  

Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2 

Rozstaw osi w zakresie 4100-4200 mm 

Silnik: 

Wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 310 KM 

Pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów 

Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 

Skrzynia biegów manualna 

Przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy napędzana od silnika pojazdu 

Zbiornik paliwa min. 200 l. i zbiornik na  produkt AdBlue min. 25 l (lub równoważny produkt tj: roztwór 

mocznika i demineralizowanej wody, złożony z 32,5% tej pierwszej substancji oraz 67,5% wody  - spełniający 

funkcję  neutralizowania zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi)   

Korek wlewu paliwa zamykany na klucz 

Filtr z separatorem wody, ogrzewany 

Płomieniowy układ rozruchowy bądź żarowy układ rozruchowy 

Osie: 

Stabilizator osi przedniej i tylnej 

Dopuszczalny nacisk osi przedniej min. 7,5 t 

Dopuszczalny nacisk osi tylnej min. 11,5t 

Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej 

Koła min. 315/80R22.5 

Pojazd wyposażony m.in. w koło zapasowe (dopuszczalne koło luzem), błotniki i 

chlapacze, listwy przeciwwjazdowe boczne, 

Opony osi napędowej – zastosowanie drogowo-terenowe 

Układ hamulcowy: 

Elektroniczny system hamulcowy 

Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe 

Hamulec postojowy 

System ABS, ASR i ESP 

Podgrzewany osuszacz powietrza 

Układ elektryczny: 

2 akumulatory min. 175 Ah każdy 

Alternator min. 100 A 

KABINA: 

Kabina dzienna trzymiejscowa 

Kolor – niebieski RAL 5015 
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Kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokość i nachylenie 

Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem 

Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h  

Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

Blokada koła kierownicy z immobiliserem 

Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane 

Lusterko szerokokątne przednie oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony 

Elektrycznie otwierane szyby kierowcy i pasażera 

Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 

Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby 

Światła do jazdy dziennej LED 

Osłony lamp tylnych 

Zderzak stalowy  

Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym 

Centralny zamek sterowany z pilota  

Dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem + 1 kluczyk zwykły w komplecie), 

Komplet pokrowców na siedzenia 

Komplet dywaników gumowych 

Klimatyzacja 

Tachograf cyfrowy posiadający homologację 

Tempomat 

Radio z min. dwoma głośnikami z wyświetlaczem min. 7 cali, pokazującym również obraz z kamery cofania, 

zabudowane w desce rozdzielczej nie ograniczające widoczności do przodu, z CD, MP3 oraz zestawem 

głośnomówiącym Bluetooth 

Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim 

Dwie lampy-koguty sygnalizacyjne koloru pomarańczowego zamontowane na kabinie pojazdu 

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza typu „kogut” z podłączeniem pod 

gniazdo zapalniczki i przewodem min. 3 m, przenośny podnośnik hydrauliczny do 12 t – 1 

szt., kliny pod koła min. 4 szt., gaśnica - 2 szt., klucz do kół 

ZABUDOWA CIŚNIENIOWO-SSĄCA 

Konstrukcja i zbiornik: 

Zbiornik o kształcie cylindrycznym przeznaczony do transportu ścieków komunalnych (w 

komorze osadu) oraz wody (w komorze wody czystej), 

Całkowita pojemność zbiornika 7 m3 z podziałem na dwie komory tj.: komora wody 

czystej, komora osadu (na osad, ścieki komunalne). Konstrukcja zbiornika z przegrodą stałą 

poprzeczną. Pojemność komór – komora wody czystej min 2,5 m3, komora osadu – 4,5 m3 

Zbiornik wykonany ze stali nie gorszej niż stal kotłowa (tzw. stal węglowa), grubość 

blachy min. 6 mm 

Przygotowanie powierzchni zbiornika przez śrutowanie 

Pełne zabezpieczenie zabudowy powłoką antykorozyjną, elementy malowane przed 

montażem 

Zbiornik od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników 
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mechanicznych, wody oraz substancji chemicznych i paliw 

Zbiornik od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową 

odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015 

Właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej) o średnicy  

min. 400 mm 

Spust wody ze zbiornika w komorze wody czystej 

Króciec do tankowania wody z przyłączem strażackim 

Rura przelewowa odprowadzająca nadmiar wody podczas napełniania komory z hydrantu 

Wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika oraz min. 3 wzierniki na tylnej dennicy 

pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika 

Zbiornik wyposażony w przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zasuwami 4" w dolnej części pokrywy zbiornika 

służące do napełniania i opróżniania komory osadu, w dodatkowe zasuwy spustowe 3" umieszczone na 1/3 

oraz 2/3 wysokości pokrywy zbiornika przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej z komory osadu oraz w 

zawory bezpieczeństwa 

Min. cztery dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika 

Sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią 

Połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą  

Pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana (ryglowana) hydraulicznie 4 

punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami hydraulicznymi z regulacją docisku dennicy.  

Podnoszenie pokrywy się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika - wyeliminowanie 

efektu przekoszenia dennicy i nierównomiernego jej docisku 

Tylna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego  

Zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 25 stopni  

Podnoszenie zbiornika za pomocą jednego siłownika 

Siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed gwałtownym 

spadkiem ciśnienia w układzie 

Pneumatycznie podnoszona i opuszczana podpora zabezpieczająca zbiornik przed opadnięciem, 

zabezpieczenie przed opadnięciem zbiornika podczas prac serwisowych 

Fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej  

Napisy informacyjne z nazwą firmy umieszczone po obu stronach, wzdłuż zbiornika oraz na osłonie 

przeciwsłonecznej przedniej szyby 

Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika szafki na osprzęt wykonane z aluminium dla zmniejszenia ciężaru 

zabudowy i pomalowane na kolor szary RAL 9007 

Obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry i chłodnica oleju 

hydraulicznego, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED zamkniętej przestrzeni w przedniej 

części zabudowy, za kabiną kierowcy. Dostęp do przestrzeni pompowej poprzez zamykane na klucz przed 

niepowołanym dostępem rolety zwijane do góry o szerokości min. 1200 mm w celu swobodnego dostępu 

podczas prac serwisowych 

Obie pompy napędzane z przystawek odbioru mocy podwozia 

Układ ssania: 

Pompa ssąca o wydajności min. 950 [m³/h] przy max. Podciśnienie/nadciśnienie  - 0,8 [bar]/0,5 [bar] 

Pompa ssąca napędzana hydraulicznie 

Zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór przelewowy, zawór syfonowy, oraz przed 

zanieczyszczeniem poprzez filtr bezpieczeństwa. 

Pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzona cieczą 
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Układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornikiem wyrównawczym jak również w osadnik 

oleju 

Boczny bęben z nawiniętym wężem ssącym DN 75 – min 20 m, sterowany hydraulicznie 

Ramię ssące: hydraulicznie obracane o kąt 270O, rozsuwane i składane, podnoszone o kąt min. 25O za 

pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieżą) za pomocą siłownika 

pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. min. 200 

mm, uzbrojone w wąż ssący o średnicy 4”, sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, 

mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Układ wysokociśnieniowy: 

Układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140 [bar] — ciśnienie robocze przy 210/ [I/min] — 

wydatek wody 

Pompa ciśnieniowa napędzana przez pompę hydrauliczną sterowaną proporcjonalnie (LS) 

Układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej; 

Płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej 

Układ umożliwiający wymuszoną cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu — 

praca w warunkach zimowych (przepływ wymuszony pneumatycznie) 

Odkładany hydraulicznie o kąt 180 stopni w płaszczyźnie pionowej poprzez przekładnię zębatą, obrotowy 

duży bęben (wyciągarka), z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN25 o długości 120 m, do prowadzenia węża 

ciśnieniowego z możliwością blokady w dowolnym położeniu.  

Duży bęben obracany hydraulicznie poprzez przekładnię łańcuchową (nawijanie / rozwijanie węża 

ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach 

Duży bęben o sztywnej konstrukcji tarcz ( np. tarcze składane z 12 elementów celem usztywnienia 

konstrukcji) wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w samozawracający mechanizm śrubowy do 

automatycznego układania węża (układarka) DN25 zsynchronizowany z obrotami bębna 

Dodatkowy mały bęben (tarcze) wykonany ze stali nierdzewnej z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN13 o 

długości 60 m o napędzie manualnym zamontowany w tylnej części zabudowy 

Sterowanie: 

Praca pomp:  

• pompa wysokociśnieniowa pracuje przy odłączonej pompie ssącej, 

lub 

• pompa ssąca pracuje przy odłączonej pompie wysokociśnieniowej 

lub 

• obie pompy pracują równocześnie 

Wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu pojazdu: 

• zamykany na odrębny klucz 

• szczelny, odporny na warunki atmosferyczne 

• umiejscowiony ergonomicznie w tylnej części pojazdu 

• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa 

• wyposażony w manometr ciśnieniowy i manowakuometr 

• obsługujący następujące funkcje: 

• włączanie/wyłączanie urządzenia (silnika samochodu) 

• wł./wył. pompy ciśnieniowej 

• wł./wył. pompy ssącej 
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• płynna regulacja parametrów pracy pompy ciśnieniowej 

• joystick      4-kierunkowy      do      obsługi      dużego      bębna      ciśnieniowego (odchylanie, 
odwijanie/nawijanie  węża) 

• licznik  motogodzin  

• regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego 

Zdalne sterowanie do obsługi następujących funkcji: 

• wł./wył. silnika samochodu  

• wł./wył. pompy ciśnieniowej 

• wł./wył. pompy ssącej 

• joystick 4-kierunkowy      do      obsługi      dużego      bębna      ciśnieniowego (odwijanie/nawijanie  węża) 
– odkładanie i składanie 

• nawijanie/odwijanie bębna ssącego bocznego 

• regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego 

• regulacja obrotów silnika samochodu 

• pełna obsługa wieży ssącej 

• wyłącznik awaryjny 

• zdalne sterowanie wyposażone w ładowarkę i dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania 

Układ hydrauliczny: 

• zabezpieczony  przed nieumyślnym  podniesieniem  zbiornika  lub otwarciem dennicy 

• w układzie hydraulicznym – filtry wyposażone we wskaźniki zabrudzenia 

• układ hydrauliczny wyposażony min. w 2 chłodnice 

Osprzęt: 

Komplet dysz czyszczących: 

• w rozmiarze 1": głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica ciężka granat, głowica 
udrażniająca Quatro, głowica rotacyjna 

• w rozmiarze 1/2": głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica udrażniająca Quatro 

Pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek; 

Kpl. węży ssących 4" o łącznej długości min. 9 m z przyłączami 

Sztywna rura ssąca 4" z przyłączem uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów 

Kpl. węży strażackich DN 75 o łącznej długości min. 40 m 

Wybierak do studzienek kanalizacyjnych 

Stopa hydrantowa z wodomierzem do hydrantów podziemnych 

Klucz do Zasów z kpl. główek 

Kamera cofania 

Kamera do inspekcji kanalizacji sanitarnej 

• Monitor TFT 5,6" z gniazdem kart pamięci SD 

• Oko kamery ø 32 mm 

• Kamera osiowa analogowa 

• Moduł kamery kolorowej o wysokiej rozdzielczości 

• Obiektyw szerokokątny 

• Automatyczna kontrola przysłony 

• Automatyczny obraz samopoziomujący 

• Licznik metrów  

• Wysokowydajne światło LED 
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• Kombinacja szkła ochronnego z szafiru  
i specjalnych tworzyw sztucznych 

• Stała ostrość 

• Zakręty 45° od DN 50 
Zakręty 87° od DN 70 

• Kabel wsuwany o średnicy ø 8,2 mm  
o długości min. 60 m umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej 

WYMAGANIA DODATOWE: 

Długość pojazdu nie większa niż 8000 mm 

Szerokość pojazdu nie większa niż 2500 mm 

Wysokość pojazdu nie większa niż 3600 mm 

 
5. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien uwzględnić również inne nie ujęte w niniejszym 

opisie przedmiotu zamówienia elementy elektryczne, mechaniczne itp., których wykonanie/montaż jest 

niezbędny do prawidłowej realizacji oraz prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie 6 pracowników wskazanych przez 24 

godziny Zamawiającego z zakresu obsługi oraz eksploatacji pojazdu i wystawi po upływie szkolenia w 

terminie 7 dni zaświadczenia upoważniające do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji 

przedmiotowego pojazdu dla tych pracowników. 

7. Wykonawca w dniu odbioru jest zobowiązany dla dostarczonego pojazdu przedłożyć: 

1) Instrukcje obsługi i serwisowania samochodu, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposażenia w 

języku polskim. 

2) Katalog części zamiennych w języku polskim. 

3) Deklarację zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. 

4) Gwarancję na pojazd oraz zabudowę na okres 24 miesięcy. 

5) Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce. 

6) Wymaganą homologację na cały zestaw samochodu ciężarowego (pojazd specjalny) lub dopuszczenie 

jednostkowe do ruchu dla pojazdu specjalnego wraz z homologacją na pojazd bazowy wydaną przez 

producenta. 

8. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych ( wchodzących w skład przedmiotowego pojazdu 

), przy czym za prototyp uznaje się urządzenia, których wyprodukowano mniej niż 5 sztuk i dla których czas 

eksploatacji jest krótszy niż jeden rok. 

9. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni robocze od 

zgłoszenia wady  lub usterki przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie pojazdu naklejkami z logo i danymi Spółki, co nie 

spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez firmę, z którą jest związany umową bez 

utraty gwarancji/rękojmi na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1.      Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa maksymalnie od dnia zawarcia umowy w 

terminie  do 7 miesięcy. 

2.   Za dzień dostawy Zamawiający uważać będzie dzień, w którym nastąpi przekazanie  przedmiotu zamówienia 

Zamawiającemu potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. 

3.   W ramach dodatkowego punktowanego kryterium „termin realizacji” możliwe jest skrócenie terminu, o 

którym mowa w ust. 1 o 1 lub 2 miesiące. Wskazanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę nastąpi w Ofercie. 
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VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone  zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE   O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1.  Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną 
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie 
wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają 
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku 
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań 
dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, 
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i 
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym 
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania 
konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do 
korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 
zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w 
podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB 
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-
Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia 
użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub 
drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w 
zakładce „Zgłoś problem”. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej 
na adres e-mail: perig@perig.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu). 

8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Robert Mirkowski,  
tel. 509 298 571, e-mail: perig@perig.pl 

 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 25.VI.2023 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

mailto:perig@perig.pl
mailto:perig@perig.pl
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XI. OPIS SPOSOBU SKADANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po 

zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty 

umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” 

i „upuść”) służące do dodawania plików. 

2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony 

formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) 

wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

3. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym 

wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu 

Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego 

Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski” 

4. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w SWZ, w stosunku do których wskazano obowiązek załączenia do 

oferty. 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 261 

ustawy Pzp. 

6. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.  

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp - jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą 

być one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno 

załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia po upływie terminu składania ofert 

wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych dokumentów. 

W przypadku zastrzeżenia części oferty, jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust 3 ustawy Pzp 

Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić strony zawierające zastrzeżone informacje do oddzielnego pliku 

o nazwie „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym 

w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji 

jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 

taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień wraz z ofertą. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

które nie zostały oznaczone w wymagany sposób. 
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8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (dokument 

w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

9. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składany 

w ofercie powinny mieć formę elektroniczną (dokument w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez każdego z nich). 

11. Ofertę należy sporządzić w jednym z formatów z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w 

zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

14. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

1) Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 139 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu 
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego 
oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający  działając w trybie art. 139 ustawy Pzp 
przewiduje możliwość żądania JEDZ  (załącznik nr 4) wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ o którym 
mowa powyżej składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostepniających zasoby na zasadach określonych art. 118 ustawy Pzp przedstawia wraz z oświadczeniem 
JEDZ o którym mowa powyżej, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu 
udostępniającego. 

  
Zamawiający nie wymaga wykazaniem się brakiem  podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców, 
którymi zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 462 ust.1 pzp. 
 

2) W związku z zapisem punktu powyższego wszyscy Wykonawcy ubiegający się do udzielenia niniejszego 
przedmiotu zamówienia zobowiązani są  do złożenia następujących dokumentów: 
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ. 
2) Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 A do SWZ. 
3) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 2 do SWZ. 
4) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
Załącznik nr 3 do SWZ. 
5) Przedmiotowe środki dowodowe tj.,: 

    Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim. 

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowy na zasadach 
wskazanych  w art. 107 ustawy Pzp. 
 

3)  W celu dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 
aktualnych na dzień złożenia  oświadczenia: 
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – 
Załącznik nr 4 do SWZ 
oraz następujących  podmiotowych środków dowodowych wymaganych od Wykonawcy: 
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej - (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ). 
3) Oświadczenia wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust.1 ustawy Pzp - (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ). 
 4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
 a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 
 b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego, 

– sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

    
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust.4 powyżej  - składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.4 powyżej. 
Dokument, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem. 

 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o 
których mowa w zdaniu powyżej , lub gdy dokument te nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

 
4)  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

5)   Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6)    W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30  grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

 

 

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 marca 2023 r.  do godziny 09:00. Informacja na temat złożenia 

oferty znajduje się w pkt. XI SWZ.   

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Identyfikator postępowania: 148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd  

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego na portalu 

ezamowienia.gov.pl. 

 

 

 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2023 r.  o godzinie 12:00 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3.    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację z otwarcia ofert. 

 

 

 

 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

5. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega 
wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę 
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7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem Wykonawcy. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

9. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

 

XV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy 
2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - nie dotyczy 
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy 
4. zdolności technicznej lub zawodowej - nie dotyczy 

 
Zamawiający nie wprowadza żadnych wymagań w zakresie pkt. 1 -4   

 

XVI WADIUM 

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia  wadium . 

 

XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVIII.SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z 

wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto. 

Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług. 

4.     Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z 

SWZ, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W szczególności cena 

powinna obejmować: koszty realizacji dostawy bezpośrednio wynikających z specyfikacji technicznej dla 

samochodu, powinna także obejmować koszty nie ujęte w specyfikacji technicznej, a których wykonanie 

niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.: 

- koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju 
Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A, 14-500 Braniewo, 

- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, itp., 
- koszty ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu odbioru, 
- koszty przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego czterech pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu, 
- koszty zorganizowania i przeprowadzenia próby eksploatacyjnej przed odbiorem, 
- koszty dostarczenia wymaganych dokumentów. 

6. Po całkowitym rozliczeniu  pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, własność przedmiotu umowy 
przechodzi na Zamawiającego. 

7. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.  



 

 16 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującym kryteriami: 

Cena:  60 pkt 

        Termin realizacji zamówienia   40 pkt 

 

Sposób przyznawania punktów za poszczególne kryteria: 

 

Kryterium nr 1: 

Cena:  60 pkt 

 

 W kryterium nr 1: oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe 
oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru: 

 

        najniższa cena  podana w  złożonych ofertach 

 K1 =       ––––––––––––––––––––––––––– x 60 

          cena w badanej ofercie 

K1 – wartość oceny oferty według kryterium nr 1 

 

 

Kryterium nr 2: 

Termin realizacji zamówienia   40 pkt 

 

 

Punkty za kryterium termin realizacji zamówienia zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

a) W ramach kryterium oceniane będzie zaoferowanie przez Wykonawcę skrócenie terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia ( wskazanego w pkt. VI.1. SWZ ) według następujących zasad: 

- Oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje skrócenia terminu, o którym mowa w pkt. VI.1. SWZ  t.j. 
zachowany zostanie termin 31.10.2023 r. otrzyma 0 punktów, 

- Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu, o którym mowa pkt. VI.1. SWZ  o 1 miesiąc, 
t.j. do dnia 30.09.2023 r. otrzyma 20 punktów, 

- Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu, o którym mowa pkt. VI.1. SWZ  o 2 miesiące, 
t.j. do dnia 31.08.2023 r. otrzyma 40 punktów, 

b) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie. 
c) Wykonawca nie może zaproponować innego terminu realizacji przedmiotu zamówienia niż 

wymienione w ppkt a). 
d) W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego 

błędnego wskazania (niezgodnego z wymogami Zamawiającego), Zamawiający do oceny oferty przyjmie 
termin 31.10.2023 r.  Tym samym oferta w ww. kryterium otrzyma 0 punktów. 

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium terminu realizacji przez 
jedną ofertę wynosić będzie 40 punktów. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą  łączną ilość punktów. 

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.  
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Po dokonaniu oceny ofert   w zakresie kryteriów, których mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę 
punktową ofert wg następującego wzoru: 
P = PKC + PKT 
gdzie:       
P - suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,                                                                                     
PKC - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena",                                                                
PKT - ilość punktów uzyskanych przez badaną  ofertę w kryterium „Termin realizacji zamówienia".                                                                                                           

 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty, którym przyznano taką samą liczbę punktów, wezwie on Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nowe propozycje podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez Zamawiającego. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani 

do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,̨ do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się ̨o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577  ustawy Pzp, 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.̨ 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust.  1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić ́postępowanie. 

 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub  wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 

10 dni od  publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 

nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 

lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1 

2. Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 A 

3.Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 

5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp  - załącznik nr 2 

4.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 

ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy pzp - załącznik nr 3 

5.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) - plik w formacie: .doc,.pdf oraz .xml 

(espd-request) – do zaimportowania w serwisie eESPD) – Załącznik nr 4 

6.Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 

Załącznik nr 5 
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7.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp – 

załącznik nr 6 

8.Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7 

9.Klauzula RODO - załącznik nr 8 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

Ja/my* niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................. 

Zakres umocowania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Województwo : ………………………. 

Kraj …………………………………… 

REGON …….……………………………….. 

NIP: …………………………………. 

adres e-mail:…………………………………… 

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

Wykonawca  jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, prowadzi 
jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*  - 
niepotrzebne skreślić   

Ja / my niżej podpisani  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Działający w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy/ów, nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji. 

 

 

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków 
zamówienia ( SWZ ).  

2. Oferuję/emy realizację  całości przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:  

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: 

    ……………………………………………………………….………… zł  

    słownie złotych: ……………………………………………………………………………. ,  

b) w tym podatek VAT: …………………………………………………………………………… zł  
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     słownie złotych: ………………………………...…………………………………………… ,  

c) cena netto w wysokości:  

     …………………………………………………………………………… zł  

     słownie złotych: …………………………………………………………………………..… , 

 

3. Oferuję/emy okres realizacji zamówienia ……………………………..2023 r. 

 

 

4. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówiewnia spełnia wszystkie parametry opisane przez 
Zamawiającego w SWZ. 

5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania  zamówienia.  

6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.  

7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia umowy  
(Załącznik nr 7 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w                                   
przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych  w                        
projektowanych postanowienia umowy , w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Przedmiot zamówienia objęty treścią SWZ i niniejszej oferty zamierzamy: 

a. wykonać sami 
b. następujący zakres przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

Zakres przedmiotu zamówienia /………………………………………………………………………… 
Nazwa, adres podwykonawcy /………………………………………………………………………… 
Uwaga: 
Powielić tyle razy, ile wymaga tego dana okoliczność 
Brak wskazania oznacza, że Wykonawca zamierza zamówienie zrealizować samodzielnie,                                             
bez podwykonawców. 

9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …….. do ……. nie 
mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

10.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie 
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie 
składa oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje 
np. przez jego wykreślenie). 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 1A do SWZ 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
dotycząca spełniania wymagań Zamawiającego przez oferowany samochód ssąco-płuczący 

do hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji. 
 

 
 
Oświadczam, że oferowany samochód marki ………………………….., model ……………………., wyprodukowany w 
……………………… r. spełnia niżej podane wymagania i parametry: 

 
 

L.p. Parametry i wymagania minimalne określone przez Zamawiającego 

Potwierdzenie 

spełniania 

wymagania lub 

parametru 1): 

1 2 3 

 PODWOZIE  

 Podstawowe parametry:  

1 Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022 TAK / NIE 2) 

2 Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18000 kg  TAK / NIE 2) 

3 Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2 TAK / NIE 2) 

4 Rozstaw osi w zakresie 4100-4200 mm TAK / NIE 2) 

 Silnik:  

5 Wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 310 KM TAK / NIE 2) 

6 Pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów TAK / NIE 2) 

7 Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 TAK / NIE 2) 

8 Skrzynia biegów manualna TAK / NIE 2) 

9 Przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy napędzana od silnika pojazdu TAK / NIE 2) 

10 Zbiornik paliwa min. 200 l. i AdBlue min. 25 l TAK / NIE 2) 

11 Korek wlewu paliwa zamykany na klucz TAK / NIE 2) 

12 Filtr z separatorem wody, ogrzewany TAK / NIE 2) 
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13 Płomieniowy układ rozruchowy bądź żarowy układ rozruchowy TAK / NIE 2) 

 Osie:  

14 Stabilizator osi przedniej i tylnej TAK / NIE 2) 

15 Dopuszczalny nacisk osi przedniej min. 7,5 t TAK / NIE 2) 

16 Dopuszczalny nacisk osi tylnej min. 11,5t TAK / NIE 2) 

17 Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej TAK / NIE 2) 

18 Koła min. 315/80R22.5 TAK / NIE 2) 

19 
Pojazd wyposażony m.in. w koło zapasowe (dopuszczalne koło luzem), błotniki i    

chlapacze, listwy przeciwwjazdowe boczne, 

TAK / NIE 2) 

20 Opony osi napędowej – zastosowanie drogowo-terenowe TAK / NIE 2) 

 Układ hamulcowy:  

21 Elektroniczny system hamulcowy TAK / NIE 2) 

22 Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe TAK / NIE 2) 

23 Hamulec postojowy TAK / NIE 2) 

24 System ABS, ASR i ESP TAK / NIE 2) 

25 Podgrzewany osuszacz powietrza TAK / NIE 2) 

 Układ elektryczny:  

26 2 akumulatory min. 175 Ah każdy TAK / NIE 2) 

27 Alternator min. 100 A TAK / NIE 2) 

 KABINA:  

28 Kabina dzienna trzymiejscowa TAK / NIE 2) 

29 Kolor – niebieski RAL 5015 TAK / NIE 2) 

30 Kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokość i nachylenie TAK / NIE 2) 

31 Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem TAK / NIE 2) 

32 Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h  TAK / NIE 2) 

33 Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym TAK / NIE 2) 

34 Blokada koła kierownicy z immobiliserem TAK / NIE 2) 

35 Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane TAK / NIE 2) 

36 Lusterko szerokokątne przednie oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony TAK / NIE 2) 

37 Elektrycznie otwierane szyby kierowcy i pasażera TAK / NIE 2) 

38 Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego TAK / NIE 2) 

39 Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby TAK / NIE 2) 

40 Światła do jazdy dziennej LED TAK / NIE 2) 

41 Osłony lamp tylnych TAK / NIE 2) 
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42 Zderzak stalowy  TAK / NIE 2) 

43 Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym TAK / NIE 2) 

44 Centralny zamek sterowany z pilota  TAK / NIE 2) 

45 Dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem + 1 kluczyk zwykły w komplecie), TAK / NIE 2) 

46 Komplet pokrowców na siedzenia TAK / NIE 2) 

47 Komplet dywaników gumowych TAK / NIE 2) 

48 Klimatyzacja TAK / NIE 2) 

49 Tachograf cyfrowy posiadający homologację TAK / NIE 2) 

50 Tempomat TAK / NIE 2) 

51 

Radio z min. dwoma głośnikami z wyświetlaczem min. 7 cali, pokazującym również obraz z 

kamery cofania, zabudowane w desce rozdzielczej nie ograniczające widoczności do 

przodu, z CD, MP3 oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth 

TAK / NIE 2) 

52 Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim TAK / NIE 2) 

53 
Dwie lampy-koguty sygnalizacyjne koloru pomarańczowego zamontowane na kabinie 

pojazdu 

TAK / NIE 2) 

54 

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza typu „kogut” z podłączeniem pod 

gniazdo zapalniczki i przewodem min. 3 m, przenośny podnośnik hydrauliczny do 12 t – 1 

szt., kliny pod koła min. 4 szt., gaśnica – 2 szt., klucz do kół 

TAK / NIE 2) 

 ZABUDOWA CIŚNIENIOWO-SSĄCA  

 Konstrukcja i zbiornik:  

55 
Zbiornik o kształcie cylindrycznym przeznaczony do transportu ścieków komunalnych (w 

komorze osadu) oraz wody (w komorze wody czystej), 

TAK / NIE 2) 

56 

Całkowita pojemność zbiornika 7 m3 z podziałem na dwie komory tj.: komora wody 

czystej, komora osadu (na osad, ścieki komunalne). Konstrukcja zbiornika z przegrodą 

stałą poprzeczną. Pojemność komór – komora wody czystej min 2,5 m3, komora osadu – 

4,5 m3 

TAK / NIE 2) 

57 
Zbiornik wykonany ze stali nie gorszej niż stal kotłowa (tzw. stal węglowa), grubość blachy 

min. 6 mm 

TAK / NIE 2) 

58 Przygotowanie powierzchni zbiornika przez śrutowanie TAK / NIE 2) 

59 
Pełne zabezpieczenie zabudowy powłoką antykorozyjną, elementy malowane przed 

montażem 

TAK / NIE 2) 

60 
Zbiornik od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników 

mechanicznych, wody oraz substancji chemicznych i paliw 

TAK / NIE 2) 

61 
Zbiornik od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową 

odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015 

TAK / NIE 2) 

62 
Właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej) o średnicy 

min. 400 mm 

TAK / NIE 2) 

63 Spust wody ze zbiornika w komorze wody czystej TAK / NIE 2) 

64 Króciec do tankowania wody z przyłączem strażackim TAK / NIE 2) 

65 Rura przelewowa odprowadzająca nadmiar wody podczas napełniania komory z hydrantu TAK / NIE 2) 
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66 
Wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika oraz min. 3 wzierniki na 

tylnej dennicy pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika 

TAK / NIE 2) 

67 

Zbiornik wyposażony w przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zasuwami 4” w dolnej części 

pokrywy zbiornika służące do napełniania i opróżniania komory osadu, w dodatkowe 

zasuwy spustowe 3” umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości pokrywy zbiornika 

przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej z komory osadu oraz w zawory 

bezpieczeństwa 

TAK / NIE 2) 

68 Min. cztery dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika TAK / NIE 2) 

69 Sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią TAK / NIE 2) 

70 Połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą  TAK / NIE 2) 

71 

Pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana 

(ryglowana) hydraulicznie 4 punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami 

hydraulicznymi z regulacją docisku dennicy.  

TAK / NIE 2) 

72 
Podnoszenie pokrywy się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika 

– wyeliminowanie efektu przekoszenia dennicy i nierównomiernego jej docisku 

TAK / NIE 2) 

73 Tylna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego  TAK / NIE 2) 

74 Zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 25 stopni  TAK / NIE 2) 

75 Podnoszenie zbiornika za pomocą jednego siłownika TAK / NIE 2) 

76 
Siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed 

gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie 

TAK / NIE 2) 

77 
Pneumatycznie podnoszona i opuszczana podpora zabezpieczająca zbiornik przed 

opadnięciem, zabezpieczenie przed opadnięciem zbiornika podczas prac serwisowych 

TAK / NIE 2) 

78 Fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej  TAK / NIE 2) 

79 
Napisy informacyjne z nazwą firmy umieszczone po obu stronach, wzdłuż zbiornika oraz 

na osłonie przeciwsłonecznej przedniej szyby 

TAK / NIE 2) 

80 
Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika szafki na osprzęt wykonane z aluminium dla 

zmniejszenia ciężaru zabudowy i pomalowane na kolor szary RAL 9007 

TAK / NIE 2) 

81 

Obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry i 

chłodnica oleju hydraulicznego, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED 

zamkniętej przestrzeni w przedniej części zabudowy, za kabiną kierowcy. Dostęp do 

przestrzeni pompowej poprzez zamykane na klucz przed niepowołanym dostępem rolety 

zwijane do góry o szerokości min. 1200 mm w celu swobodnego dostępu podczas prac 

serwisowych 

TAK / NIE 2) 

82 Obie pompy napędzane z przystawek odbioru mocy podwozia TAK / NIE 2) 

 Układ ssania:  

83 
Pompa ssąca o wydajności min. 950 [m³/h] przy max. Podciśnienie/nadciśnienie  - 0,8 

[bar]/0,5 [bar] 

TAK / NIE 2) 

84 Pompa ssąca napędzana hydraulicznie TAK / NIE 2) 

85 
Zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór przelewowy, zawór 

syfonowy, oraz przed zanieczyszczeniem poprzez filtr bezpieczeństwa. 

TAK / NIE 2) 

86 Pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzona cieczą TAK / NIE 2) 

87 Układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornikiem wyrównawczym jak TAK / NIE 2) 
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również w osadnik oleju 

88 Boczny bęben z nawiniętym wężem ssącym DN 75 – min 20 m, sterowany hydraulicznie TAK / NIE 2) 

89 

Ramię ssące: hydraulicznie obracane o kąt 270O, rozsuwane i składane, podnoszone o kąt 

min. 25O za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieżą) za 

pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym 

obrotnicy do zbiornika o śr. Min. 200 mm, uzbrojone w wąż ssący o średnicy 4”, sterowane 

niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty 

osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych. 

TAK / NIE 2) 

 Układ wysokociśnieniowy:  

90 
Układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140 [bar] — ciśnienie robocze przy 

210/ [I/min] — wydatek wody 

TAK / NIE 2) 

91 Pompa ciśnieniowa napędzana przez pompę hydrauliczną sterowaną proporcjonalnie (LS) TAK / NIE 2) 

92 Układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej; TAK / NIE 2) 

93 Płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej TAK / NIE 2) 

94 
Układ umożliwiający wymuszoną cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas 

jazdy samochodu — praca w warunkach zimowych (przepływ wymuszony pneumatycznie) 

TAK / NIE 2) 

95 

Odkładany hydraulicznie o kąt 180 stopni w płaszczyźnie pionowej poprzez przekładnię 

zębatą, obrotowy duży bęben (wyciągarka), z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN25 o 

długości 120 m, do prowadzenia węża ciśnieniowego z możliwością blokady w dowolnym 

położeniu.  

TAK / NIE 2) 

96 
Duży bęben obracany hydraulicznie poprzez przekładnię łańcuchową (nawijanie / 

rozwijanie węża ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach 

TAK / NIE 2) 

97 

Duży bęben o sztywnej konstrukcji tarcz ( np. tarcze składane z 12 elementów celem 

usztywnienia konstrukcji) wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 25amo 

zawracający mechanizm śrubowy do automatycznego układania węża (układarka) DN25 

zsynchronizowany z obrotami bębna 

TAK / NIE 2) 

98 

Dodatkowy mały bęben (tarcze) wykonany ze stali nierdzewnej z nawiniętym wężem 

ciśnieniowym DN13 o długości 60 m o napędzie manualnym zamontowany w tylnej części 

zabudowy 

TAK / NIE 2) 

 Sterowanie:  

99 

Praca pomp:  

• pompa wysokociśnieniowa pracuje przy odłączonej pompie ssącej, 

lub 

• pompa ssąca pracuje przy odłączonej pompie wysokociśnieniowej 

lub 

• obie pompy pracują równocześnie 

TAK / NIE 2) 

100 
Wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu 

pojazdu: 

TAK / NIE 2) 

101 • zamykany na odrębny klucz TAK / NIE 2) 

102 • szczelny, odporny na warunki atmosferyczne TAK / NIE 2) 

103 • umiejscowiony  ergonomicznie w tylnej części pojazdu TAK / NIE 2) 

104 • wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa TAK / NIE 2) 
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105 • wyposażony w manometr ciśnieniowy i manowakuometr TAK / NIE 2) 

106 

• obsługujący następujące funkcje: 

• włączanie/wyłączanie urządzenia (silnika samochodu) 

• wł./wył. Pompy ciśnieniowej 

• wł./wył. Pompy ssącej 

• płynna regulacja parametrów pracy pompy ciśnieniowej 

• joystick 4-kierunkowy  do  obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odchylanie, 
odwijanie/nawijanie węża) 

• licznik  motogodzin 

• regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego 

TAK / NIE 2) 

107 Zdalne sterowanie do obsługi następujących funkcji: TAK / NIE 2) 

108 • wł./wył. Silnika samochodu  TAK / NIE 2) 

109 • wł./wył. Pompy ciśnieniowej TAK / NIE 2) 

110 • wł./wył. Pompy ssącej TAK / NIE 2) 

111 
• joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odwijanie/nawijanie  

węża) – odkładanie i składanie 

TAK / NIE 2) 

112 • nawijanie/odwijanie bębna ssącego bocznego TAK / NIE 2) 

113 • regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego TAK / NIE 2) 

114 • regulacja obrotów silnika samochodu TAK / NIE 2) 

115 • pełna obsługa wieży ssącej TAK / NIE 2) 

116 • wyłącznik awaryjny TAK / NIE 2) 

117 
• zdalne sterowanie wyposażone w ładowarkę i dwa akumulatory do pilota zdalnego 

sterowania 

TAK / NIE 2) 

 Układ hydrauliczny:  

118 
• zabezpieczony  przed nieumyślnym  podniesieniem  zbiornika  lub otwarciem 

dennicy 

TAK / NIE 2) 

119 • w układzie hydraulicznym – filtry wyposażone we wskaźniki zabrudzenia TAK / NIE 2) 

120 • układ hydrauliczny wyposażony min. w 2 chłodnice TAK / NIE 2) 

 Osprzęt:  

121 Komplet dysz czyszczących: TAK / NIE 2) 

122 
• w rozmiarze 1”: głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica ciężka 

granat, głowica udrażniająca Quatro, głowica rotacyjna 

TAK / NIE 2) 

123 
• w rozmiarze 1/2”: głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica 

udrażniająca Quatro 

TAK / NIE 2) 

124 Pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek TAK / NIE 2) 

125 Kpl. węży ssących 4” o łącznej długości min. 9 m z przyłączami TAK / NIE 2) 

126 Sztywna rura ssąca 4” z przyłączem uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów TAK / NIE 2) 

127 Kpl. węży strażackich DN 75 o łącznej długości min. 40 m TAK / NIE 2) 
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128 Wybierak do studzienek kanalizacyjnych TAK / NIE 2) 

129 Stopa hydrantowa z wodomierzem do hydrantów podziemnych TAK / NIE 2) 

130 Klucz do Zasów z kpl. główek TAK / NIE 2) 

131 Kamera cofania TAK / NIE 2) 

132 

Kamera do inspekcji kanalizacji sanitarnej 

• Monitor TFT 5,6" z gniazdem kart pamięci SD 

• Oko kamery ø 32 mm 

• Kamera osiowa analogowa 

• Moduł kamery kolorowej o wysokiej rozdzielczości 

• Obiektyw szerokokątny 

• Automatyczna kontrola przysłony 

• Automatyczny obraz samopoziomujący 

• Licznik metrów  

• Wysokowydajne światło LED 

• Kombinacja szkła ochronnego z szafiru  
i specjalnych tworzyw sztucznych 

• Stała ostrość 

• Zakręty 45° od DN 50 
Zakręty 87° od DN 70 

• Kabel wsuwany o średnicy ø 8,2 mm  
o długości min. 60 m umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej 

TAK / NIE 2) 

 WYMAGANIA DODATOWE:  

133 Długość pojazdu nie większa niż 8000 mm TAK / NIE 2) 

134 Szerokość pojazdu nie większa niż 2500 mm TAK / NIE 2) 

135 Wysokość pojazdu nie większa niż 3600 mm TAK / NIE 2) 

136 

Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia 6 pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego z zakresu obsługi oraz eksploatacji pojazdu i wystawienie zaświadczeń 
upoważniających do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego 
samochodu dla tych pracowników. 

TAK / NIE 2) 

137 Instrukcje obsługi i serwisowania samochodu, urządzeń oraz wszystkich elementów 
wyposażenia w języku polskim. 

TAK / NIE 2) 

138 Katalog części zamiennych w języku polskim. TAK / NIE 2) 

139 Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. TAK / NIE 2) 

140 Gwarancja na pojazd oraz zabudowę: 24 miesiące. 
TAK / NIE 2) 

141 Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce. TAK / NIE 2) 

142 
Wymagana homologacja na cały zestaw samochodu ciężarowego (pojazd specjalny) lub 
dopuszczenie jednostkowe do ruchu dla pojazdu specjalnego wraz z homologacją na 
pojazd bazowy wydaną przez producenta. 

TAK / NIE 2) 

143 
Nie zastosowano urządzeń prototypowych ( wchodzących w skład przedmiotowego 
samochodu ), przy czym za prototyp uznaje się urządzenia, których wyprodukowano 
mniej niż 5 sztuk i dla których czas eksploatacji jest krótszy niż jeden rok. 

TAK / NIE 2) 



 

 28 

144 
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni 
robocze od zgłoszenia wady przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

TAK / NIE 2) 

 
1) – w każdej pozyzcji kol. 3 należy skreślić „tak” lub „nie” 
2) – niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznik  nr 2 do SWZ 
 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY 

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji  
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 
oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 

111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.1 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835).2 

 
1
Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich 

zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 

12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz 

art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) 

niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego 

ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

2
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę  na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 
ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż 
jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie 
odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub 
sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 
………………………………………………………………………...…………………………………….…(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres 
udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), 
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia. 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 
ZAMÓWIENIA: 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na 
którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, 
należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada 
ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W 
przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy 
zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% 
wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 
1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 

 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 

i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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2) ....................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik  nr 3 do SWZ 
 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY 

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji  
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 
 
 

oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 

111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.3 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835).4 
 

3
Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich 

zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 

12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz 

art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) 

niniejszego ustępu; lub 
f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego 

ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

4
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 



 

 31 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 
1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 
2) ....................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrześn ia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 

i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na l istę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Załącznik  nr 5 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Pzp 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji  
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 
składamy następujące oświadczenie: 
 
nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i 
konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
 
należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i 
konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę i jednocześnie składamy poniższe dokumenty 
lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej. 
 
 

• niepotrzebne skreślić 
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Załącznik  nr 6 do SWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp 
 
 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji  
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 
składamy następujące oświadczenie: 
Oświadczam, iż nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

a) art. 108 ust.1 pkt. 3 ustawy 
b) art. 108 ust.1 pkt. 4 ustawy 
c) art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy 
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

oraz  
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 835). 

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 
2022 r.   

- są aktualne. 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju 

Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, 

adres e-mail: perig@perig.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

powyższym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym  na podstawie art. 

275 pkt.1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710) 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami pzp 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp, 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

mailto:perig@perig.pl
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______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

 


