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INFORMACJE OGÓLNE 
 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

2. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na 

specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

3. Formularz oferty powinien być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według warunków  

i postanowień zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany powinny być parafowane 

przez Wykonawcę.  

4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna 

rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5. Każda ze stron oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty. 

6. Oferta musi być trwale spięta, tak aby nie było możliwości jej zdekompletowania. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko 

jedna ostateczna cena.  

8. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

zawarcia  i późniejszej realizacji zamówienia. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 

 Zamawiający:              „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45 

                          tel.: (42) 715 12 95;         faks:  (42) 715 27 61 ;     

                e-mail:  zamowienia@wodkan.zgierz.pl;         
 

                 STRONA INTERNETOWA:             www.wodkan.zgierz.pl 
                 REGON: 472320756                         NIP:   732 - 18 - 68 – 898 
                 GODZINY OTWARCIA:         od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00 
 
 

Przedmiot zamówienia:  

„Dostawa nowego samochodu ciężarowego z  zabudową - żuraw (HDS) 

wraz z wciągarką” 
 

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ - str. 20  opis przedmiotu zamówienia.  

 
Wymagania, które powinien spełniać oferowany przedmiot zamówienia oraz sposób 
oceny spełnienia tych wymagań: 
 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla oferowanej maszyny złożył karty katalogowe 

lub inne środki dowodowe (np. foldery oferowanego urządzenia, prospekty, katalogi, 

karty charakterystyki urządzenia, wydruki ze strony internetowej producenta, 

dokumentację wszystkich elementów udźwigowych producenta waz z aktualną 

dokumentacją i badaniami UDT) – zawierające: wszystkie informacje potwierdzające, 

że oferowana maszyna spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego  

w SIWZ ( Opis przedmiotu zamówienia) oraz markę i model oferowanej maszyny. 

 

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na 

opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie lub normy, iż dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, 

produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza 

się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie 

gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 
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eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia.  

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie 

określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 

W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 

innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych  

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający 

podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą 

stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii 

itp. opisanych w OPZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający wyłoni Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi  

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. (zwanym dalej „Regulaminem”) zamieszczonym na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.wodkan.zgierz.pl w zakładce „Przetargi”. 

Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „ustawie” lub „Pzp” - oznacza to  ustawę z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.). 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są; 

 w sprawach formalnych  - Marzena Dyaczyńska, tel. 42 715 12 95 w. 34 

w godz. 800-1600 

 w sprawach technicznych – Zbigniew Karolak , tel. 42 715 12 95 w. 77,  w godz.   

700-1500 

 

Wszelkie wnioski, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego 

i Wykonawców wymagają formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  

w formie elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe  (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst 
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jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;  

 
 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym FORMULARZU OFERTY. 

1.2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami punktu 2 SIWZ. 

1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. mogą być przedstawione w formie 

oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 1.4. Zamawiający zwróci się o przedstawienie 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy 

przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna  

lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie 

mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

1.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.6 niniejszej SIWZ musi być dołączone  

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność 

z oryginałem. 

1.5. Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ. 

1.6. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty 

stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty 

wraz z załącznikami musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych  

do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo udzielone przez osoby do tego upoważnione. 

1.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 

1.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi być złożone według 

tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 
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1.9. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch 

kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:  

Oferta na: 

    „Dostawa nowego samochodu ciężarowego z  zabudową - żuraw (HDS) wraz  

z wciągarką” 

Nie otwierać przed  08.05.2019 r., godz. 1100. 
 

Ponadto koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym 

powyżej powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było 

odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia  

z opóźnieniem lub wycofania. 

1.10. Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi 

Wykonawca. 

1.11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą 

być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

 

2. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE [ zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt.6 ustawy]- NIE DOTYCZY. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POWODU NIE 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW.   

 

3.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1) Posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów; 

2) Posiadać zdolność techniczną lub zawodową (w przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą ich łączne 

kwalifikacje i doświadczenie).  
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W szczególności Wykonawca musi wykonać należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, minimum 1 zamówienie polegające na dostawie samochodu ciężarowego  wraz z 

zabudową - żuraw  ( HDS) wraz z wciągarką o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto 

i o parametrach zbliżonych do przedmiotu dostawy stanowiącej niniejsze zamówienie.  

 
Wykonawca może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 
3.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w tym dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich 

spełnianie przez Wykonawcę: 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  

z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty wchodzące  

w skład oferty (załączone do oferty). 

 

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. 

3.1.1), Wykonawca zobowiazany jest przedłożyć: 

oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty, 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wraz z odpowiednimi 

wykreśleniami). Wykonawcy składający ofertą wspólną przedstawiają razem 

jeden dokument w formie załącznika nr 2 do oferty. Oświadczenie złożone 

wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną powinno być podpisane 

przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców składających 

ofertę wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

b) W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 3.1.2), tj. wykonania 

dostawy odpowiadającej co najmniej wymogom w nim sformułowanym, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do oferty oraz dokumenty (poświadczenia) 

potwierdzające, że wskazana tam dostawa została wykonana w terminie oraz należycie, 

tj. że dostarczony samochód wraz z zabudową spełnił wymagania danego 

zamawiającego. 
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Wykonawca w sytuacji, gdy polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków musi 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotu 

udostępniającego zasoby jeżeli podmiot ten będzie brał udział w realizacji dostawy objętej 

odpowiednio niniejszym zamówieniem, do realizacji której udostępniane przez niego 

zdolności, zasoby są wymagane. Zamawiający wymaga w odniesieniu do tych podmiotów 

złożenia informacji w oświadczeniu wymienionym w pkt 3.3.a).   

W tym celu Wykonawca musi wykazać, np. w zobowiązaniu tego podmiotu: 

 -  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia, 

-   zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunku udziału  

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia  

z postępowania, o których mowa w § 19 Regulaminu na potwierdzenie czego Wykonawca 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3.3 a) 

SIWZ.  

 

3.3. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków: 

 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w § 19 

Regulaminu,  musi on przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert, którego wzór stanowi załącznik  

nr 3 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich). 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
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zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 

4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 3 SIWZ. Ponadto 

tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 

przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać 

postępowanie  

i precyzować zakres umocowania, musi też wymienić wszystkich Wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców udzielających 

umocowania musi się podpisać na dokumencie pełnomocnictwa podpisać się 

czytelnie lub potwierdzić swój autograf imienną pieczątką. Zaleca się, aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

4.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później 

niż 2 dni przed podpisaniem umowy. Umowa regulująca współpracę Wykonawców 

występujących wspólnie musi zawierać: 

a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 

być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres 

obowiązywania umowy  o realizację zamówienia, 

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek  

z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań 

wynikających z  umowy o realizacji zamówienia, 

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, 
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e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie 

odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, 

f) sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy 

wykonywaniu zamówienia, 

h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i  każdego z osobna. 

 

5. WADIUM 

5.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:                                   

15 000,00 zł. 

5.2. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej 

wysokości i formie, zostanie wykluczony z postępowania. 

5.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 

być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, 

musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie  

z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

d) kwotę gwarancji; 

e) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 

f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,  

iż Wykonawca: 
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 w odpowiedzi na  wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 18 ust. 1 

Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”  

Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem), nie złożył dokumentów i oświadczeń,  

o których mowa w § 17   Regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie lub 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł  zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, 

a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: 

- wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według siedziby Zamawiającego 

dla rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancji. 

5.5. Postanowienia pkt. 5.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej  

w pkt.5.3 b). 

5.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy nr rachunku: 02878300040021010620000002 

 

     Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  

5.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 

złożyć w oryginale w kasie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 830 – 1400.   

5.8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 

że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym 

do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę. 

5.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 24 ust. 2 

obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu. 

5.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, odpowiednio jeżeli: 
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a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 18 

ust. 1 Regulaminu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa  

w § 17 Regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to  

z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

b) odmawia podpisania umowy na warunkach, jakie wcześniej zostały określone  

w ofercie, 

c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonani umowy, 

d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

UWAGA: Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w spawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

oferty,  

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

w zakresie § 19 ust. 1 Regulaminu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do oferty,  

d) Wzór Wykazu wykonywanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do oferty, 

e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy, 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamowienia, 
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g) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszej SIWZ. 

 
7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31.12.2019r.  

8. TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

9.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” 

Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, nie później niż do godz. 1045 dnia 08.05.2019 r. 

9.2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia 

ofert. 

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2019r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki „Wodociągi  

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, sala konferencyjna. 

 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 

11.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynie nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 

bez rozpoznania.  

11.2 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniony 

jest na stronie zamieści je na stronie internetowej.  

11.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem 

terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób 

modyfikacje staną się częścią składową SIWZ i przekazane zostaną niezwłocznie 
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wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniony jest 

na stronie, zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

11.4 Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wyjaśnień lub uzupełnień  

do SIWZ. 

11.5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu udzielenia 

wyjaśnień. 

11.6 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla 

umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał 

SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 

informację na tej stronie. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.1. 

 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

12.1. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełniając 

Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do oferty. 

12.2. Cenę oferty stanowi cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty.  

12.3. Cena oferty winna być wyrażone w złotych polskich i podana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Stanowi ona również wynagrodzenie za wszystkie świadczenia 

Wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy urządzenia do siedziby 

Zamawiającego nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost  

z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy. 

 

13. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

Wybór spośród ofert ważnych i nieodrzuconych dokonywany będzie w oparciu  

o ocenę następującego kryterium: 

cena oferty netto – 100 % ( maksymalnie 100 pkt. w 100 pkt. skali ocen ). 

Opis punktacji: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów; pozostałe 

oferty oceniane będą wg wzoru: 
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najniższa cena oferty netto 

-------------------------------- x 100 = ............. pkt 

cena badanej oferty netto 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.  

14. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

14.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także 

informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności  

i okresów gwarancji zawartych w ofertach. 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą. 

14.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: 

a. złożono ją po wyznaczonym terminie, 

b. jest niekompletna z powodu nie uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę  

w określonym przez Zamawiającego terminie, 

c. złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

d. nie odpowiada treści SIWZ.   

14.5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

dodatkowych, przy czym ceny nowo złożonych ofert nie mogą być wyższe od 

wcześniej zaproponowanych. 

14.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu.  

14.7. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.  
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15. PODWYKONAWSTWO 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi  

w Formularzu Oferty. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z zapisami Rozdziału XI Regulaminu w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

prowadzonych na podstawie  Regulaminu środków ochrony prawnej nie stosuje się. 

 
17. KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO1 w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
17.1. 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”, Zamawiający 

informuje, że:  

         1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45,   

95-100 Zgierz 

2) Pracownikiem ds.  ochrony danych osobowych w  „Wodociągi i Kanalizacja - 

Zgierz” Sp. z o.o.  jest Pani Małgorzata Augustyniak, kontakt: 

m.augustyniak@wodkan.zgierz.pl ,  

tel. 42 715 12 95, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego :  

Znak sprawy:  D/PN/9/2019/S 

pn: „Dostawa nowego samochodu ciężarowego z  zabudową - żuraw (HDS) wraz  

z wciągarką” 
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prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 2; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO3; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) 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; 
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 - 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. 
 
 
UWAGA: 
 
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). 
  
2) 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. 
 
3).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 osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

17.2. Administratorzy danych osobowych w postępowaniu: 

 Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku  

informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

a) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których  dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną ( np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczna  
( np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) Wykonawcy - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

 podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, 
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 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą 
jednoosobową działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą 
fizyczną ( np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego, 
będącego osobą fizyczną ( np. dane osobowe zamieszczone w informacji 
z KRK); 

c) Podwykonawca/podmiot trzeci- względem osób trzecich, od których dane 
osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej 
skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

18.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 
L.p. 

 
Oznaczenie Załącznika 

 
Nazwa Załącznika 
 

1.  Załącznik nr 1 
 
Wzór Formularza Oferty wraz z kalkulacją cenową. 
 

2.  Załącznik nr 2 

 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. 
 

3.  Załącznik nr 3 
 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia w zakresie § 19 ust. 1 Regulaminu. 

4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych dostaw. 

 

5. 

 

Załącznik nr 5 

 

Wzór umowy 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Wymagania dotyczące zakupu nowego samochodu ciężarowego – wywrotka z HDS 
 oraz z wciągarką 
Nadwozie i podwozie 

 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nadwozia i nadbudowy - 2019 
 Norma emisji spalin : EURO 6 
 Warunki jazdy : drogi gruntowe i asfaltowe 
 Pojazd z podwoziem samochodu ciężarowego, kabina średnio długa - biała 
 Układ kierowniczy: lewostronny 
 Skrzynia biegów : manualna, przygotowanie pod blokowanie tylnego biegu,  
 Napęd : 6x4  
 Moc silnika : min 400 KM 
 Przednie zawieszenie : oś paraboliczna min. 9,5 t, konstrukcja średniej wysokości, 

amortyzatory wzmocnione przednie osi 
 Tylne zawieszenie : oś paraboliczna min. 16t, tylna oś ze zwolnicami w piastach kół, 

stabilizator na tylnych osiach 
 Koło zapasowe 
 Układ hamulcowy wyposażony w hamulec przystankowy  
 Wyposażenie kabiny wewnętrzne: klimatyzacja, ławka dla min 2 pasażerów, 

sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego z możliwością wyłączenia 
 Oświetlenie : min 2 reflektory na dachu kabiny, światła dzienne LED ( zgodne z ECE 

R87), pozycyjne LED, belka ze światłami ostrzegawczymi (pomarańczowymi), 
dodatkowo lampy kierunkowe wielobłyskowe barwy pomarańczowej z tyłu i przodu 
umieszczone symetryczne 

 Radio samochodowe z zestawem głośnomówiącym do 1 telefonu komórkowego 
kompatybilnego z kierownicą wielofunkcyjną 

 Układ elektryczny: gniazdo wtykowe przyczepy 24V, gniazdo kabinowe 12V 
 2 biegowe i 24V 2-wtykowe , 2 akumulatory 12V min 175 Ah 

 Przewód do pompowania 20 m z manometrem, podnośnik hydrauliczny min 12t 
wydanie pojazdu – legalizacja tachografu  

 Zaczep do przyczepy automatyczny wraz z instalacją elektryczną 

Zabudowa 
 Wysokość burt 800- 1000 mm 
 Burty boczne z dolnymi zawiasami, dzielone w połowie długości z demontowalną 

kłonicą 
 Burta tylna otwierana automatycznie podczas wywrotu 
 Uchwyt do mocowania ładunku 
 Sterowanie wywrotem z kabiny  
 Rozdzielacz hydrauliczny do sterowania wywrotem 
 Oświetlenie obrysowe,  
 Plandeka okrywająca zwijana na ścianie przedniej 
 Skrzynka narzędziowa,  
 Dodatkowy otwór w burcie tylnej do przewozu długich elementów  
 Ładowność skrzyni min 10 000 kg 
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 Wywrot trójstronny 

 
Żuraw (HDS) wraz z wciągarką 

 Zasięg ramienia żurawia min 10 m 
 Udźwig w maksymalnym rozłożeniu– min. 1 400 kg 
 Ramię żurawia wysuwane hydraulicznie, sterowany radiowo i ręczne 
 Żuraw zakończony hakiem na końcu wysięgnika 
 Wciągarka współpracująca z ramieniem żurawia 
 Sterowanie ręczne żurawia po dwóch stronach pojazdu  
 Żuraw umiejscowiony pomiędzy kabiną a skrzynią ładunkową  
 Wciągarka z liną stalową długością min. 50 m, wciągarka sterowana radiowo i ręcznie 
 Udźwig wciągarki min 1000 kg  
 Elektroniczny system kontroli udźwigu  
 Wyłącznik awaryjny 
 Belka nóg podporowych hydraulicznie wysuwane, poziomice na podporach, nogi 

obracane mechanicznie 

Dodatkowe wymagania: 
 Dokumentacja wszystkich elementów udźwigowych producenta wraz z aktualną 

dokumentacją i badaniami UDT. 
 Instrukcja obsługi całego zestawu w języku polskim 
 Gwarancja na zestaw min 12 miesięcy  
 Dostawa do siedziby zamawiającego – w cenie zakupu 
 Serwis do 20 km od granicy miasta Zgierza. 
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Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Na:  „Dostawa nowego samochodu ciężarowego z  zabudową - żuraw (HDS)  

             wraz z wciągarką”  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

 
 
2. WYKONAWCA: 
     
 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP, 

KRS 
 
 

  

 
 

  

 
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………. 
Adres ……………………………………………………………. 
Nr telefonu ……………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………. 
 
 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia; 

2) Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji; 

3) Cena mojej  oferty za realizację dostawy fabrycznie nowego ( nie starszego niż 2019r.) 

samochodu ciężarowego z zabudową żuraw (HDS) wraz z wciągarką zgodnie  
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z wymogami SIWZ wynosi....................................... PLN netto  

(słownie:..........................................................................PLN netto).  

4) Akceptuję bez zastrzeżeń termin płatności ustalony na 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez Strony bez 

zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego, 

5) Uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 

6) Akceptuję bez zastrzeżeń Wzór Umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego; 

7) Zrealizujemy niniejsze zamówienie  do  31.12.2019 r. 

8) Udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez Strony 

protokołu zdawczo – odbiorczego dostarczonego przedmiotu Umowy; 

9) W przypadku uznania mojej  oferty za najkorzystniejszą Umowę zobowiązuję(emy) 

się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;  

10)  Oświadczam(y), że wypełniłam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałam(em) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  

publicznego w niniejszym postępowaniu; 

11) składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]*; 

12)  Nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom*: 

L.p. Nazwa części zamówienia 

a)  

b)  

  

13) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania*; 
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L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

 

14) wszystkie strony mojej (naszej) oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są  

ponumerowane i cała oferta składa się z .................... stron. 

 
 

 

 

 
*- Wykonawca wykreśla niepotrzebne  

 
 
 

............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną 

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

(miejscowość, data) 
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                                         Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
Na: „Dostawa nowego samochodu ciężarowego z  zabudową - żuraw (HDS)  

             wraz z wciągarką”. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP, KRS 
 
 

  

 
 

  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa nowego 

samochodu ciężarowego z zabudową - żuraw (HDS) wraz  z wciągarką”; 

 oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  
w części I. SIWZ, pkt. 3. 

 
 

 
 
 

........................................................ 
(miejscowość, data) 

 

                                                                                                          
............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
           ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

 

Oświadczam, że w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:          

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

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

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

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

(miejscowość, data) 
 

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

czytelny podpis Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną 

 

 

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.  

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

(miejscowość, data) 
 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy 
 

 

 

UWAGA: każdą część oświadczenia należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzając datą i podpisem   

osoby upoważnionej. Jeżeli którakolwiek z części nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać słownie NIE 

DOTYCZY potwierdzając datą i podpisem osoby upoważnionej. 
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Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw  

do jego wykluczenia w zakresie  § 19 ust. 1 Regulaminu.   

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
Na: „Dostawa nowego samochodu ciężarowego z  zabudową - żuraw (HDS)  

             wraz z wciągarką” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

 
2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP, 

KRS 
 
 

  

 
 

  

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści § 19 ust. 1 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu nie podlegam wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych  
w § 19 ust. 1 Regulaminu. 

 

 

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

(miejscowość, data) 
 

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

 czytelny podpis Wykonawcy lub 
            upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

        ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

........................................................ 
(miejscowość, data) 

                                                                                                                             
............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

                upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
             ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną 

  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

 

…………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firme, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

........................................................ 
(miejscowość, data) 

                                                                                                                             
............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

                 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną 

  
 

 
UWAGA: każdą część oświadczenia należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzając datą i podpisem   

osoby upoważnionej. Jeżeli którakolwiek z części nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać słownie NIE 

DOTYCZY potwierdzając datą i podpisem osoby upoważnionej. 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych dostaw 

 
Na:  „Dostawa nowego samochodu ciężarowego z  zabudową - żuraw (HDS)  

             wraz z wciągarką” 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 
„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP, nr KRS 
 

 
  

 
 

  

 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

wykonałem(liśmy) następujące dostawy: 

L.p. Nazwa 
przedsięwzięcia 

 
 

Wartość 
netto 

Opis 
wykonanych 

dostaw 

Data wykonania 
 

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca  
(nazwa, 
adres) 

 
Nazwa Wykonawcy / 

Nazwa podmiotu 
udostępniającego* 

 
początek  

(data) 
zakończenie 

(data) 

1. 
 

        

 

*W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej wskaże inny podmiot udostępniający swój potencjał, to zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
zobowiązania tego podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z zapisem pkt 3.1.2. 

 

 

*Wykonawca skreśla niepotrzebne                  

........................................................... 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną 

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

            (miejscowość, data) 
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Załącznik Nr 5 – Wzór umowy 

Wzór umowy 
Zawarta w dniu .................... 2019 roku pomiędzy: 

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

46134, z kapitałem zakładowym w wysokości 61 278 750,00 zł, reprezentowaną przez: 

Piotra Karasiewicza - Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym, 

a 

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

z siedzibą w .................................................................................................................................. 

zarejestrowanym w ....................................................... pod numerem ....................................... 

reprezentowanym przez: 

1. ..............................................................................................................  

2. .............................................................................................................  

zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą. 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi  

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., na : „Dostawa nowego samochodu ciężarowego  

z  zabudową - żuraw (HDS) wraz z wciągarką”, Strony oświadczają co następuje: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą złożoną przez Wykonawcę, dostawę nowego 

samochodu ciężarowego - żuraw ( HDS) wraz z wciągarką, rok produkcji 2019. 

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu Umowy określona jest w Załączniku do Umowy 

– Opis przedmiotu zamówienia. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie, przy użyciu własnych środków 

transportu i na własny koszt dostarczyć przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego 

wraz z kompletem dokumentów w tym instrukcją obsługi w języku polskim, kartą 

gwarancyjną itp. oraz ubezpieczyć przedmiot dostawy na czas transportu do siedziby 

Zamawiającego.  

2. Termin wykonania dostawy do 31.12.2019 r. 

3. O terminie wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

 z co najmniej 2- dniowym  wyprzedzeniem. 

4. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 

zdawczo-odbiorczego potwierdzającego spełnienie wszystkich wymaganych warunków 

przez przedmiot zamówienia oraz dostarczenie wymaganych dokumentów, o których 

mowa w § 2 ust. 1. 

5. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest 

Ryszard Forfecki.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia 2. pracowników 

Zamawiającego w zakresie eksploatacji (budowy i obsługi)  samochodu ciężarowego  

w terminie 7 dni od daty jego odbioru. 

§ 3 

1. Za wykonanie Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

………………..  zł netto (słownie: …………………………………………….. zł netto). 

2. Do wskazanej wyżej kwoty należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.  

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę z tytułu dostawy przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony bez 

zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
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§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot  Umowy na okres 12 miesięcy 

w tym na wszystkie elementy całego przedmiotu dostawy . Okres gwarancji rozpoczyna 

się od dnia przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  §  2 ust. 4. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca usunie na swój koszt wady lub usterki przedmiotu 

dostawy w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usterki/wady przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni serwis gwarancyjny mobilny z czasem reakcji do 24 

godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie. 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2 

powstałych w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający ma prawo do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

6. Po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający w ciągu 7 dni 

dokona z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządzi 

protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują obie Strony Umowy. 

 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że docelowo punkt serwisowy umożliwiający serwis przedmiotu 

dostawy znajduje się od granicy miasta Zgierza w odległości  do 20 km.  

 

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) w przypadku niewykonania Umowy, karę umowną w wysokości 20 % przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, 

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 

licząc od dnia następnego po upływie  terminu, o którym mowa  w § 2 ust. 2, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze  przedmiotu 

Umowy lub powstałych w okresie gwarancji, karę umowną w wysokości  

0,2 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, za 
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każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 

4 ust.2. 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust.1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy 

przez jedną ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne 

jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego  

mu wynagrodzenia. 

6. Strony mogą zaniechać dochodzenie kar umownych. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty Wykonawcy 

jakichkolwiek odszkodowań i kar umownych w następujących przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem 

przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć 

w czasie umówionym, 

c) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie jego 

upadłości lub złożenia przez niego oświadczenia o wszczęcie postępowania 

naprawczego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej. 

§ 9 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności finansowych związanych z realizacją dostawy stanowiącej przedmiot 

niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 
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§ 10 

W oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U. z 2018, poz. 1000)  oraz  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 (RODO) Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. 

2) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z prowadzoną przez 

Zamawiającego działalnością gospodarczą w tym realizacją niniejszej Umowy. 

3) Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku 

z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: ubezpieczyciele, 

operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi projektowe, budowlane, 

techniczne i informatyczne). 

4) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres realizacji niniejszej 

Umowy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

5) Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 

6) Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

7) Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże w celu 

zawarcia i realizacji Umowy – niezbędne.  

 

§ 11 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 13 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarza 

dla Wykonawcy, pozostałe dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 Zamawiający        Wykonawca  
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                                                                                      Załącznik do Umowy z dnia ………… 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Specyfikacja techniczna 

 
Wymagania dotyczące zakupu samochodu ciężarowego z zabudową- żuraw  ( HDS) wraz 
 z wciągarką 
 
Nadwozie i podwozie 

 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nadwozia i nadbudowy - 2019 
 Norma emisji spalin : EURO 6 
 Warunki jazdy : drogi gruntowe i asfaltowe 
 Pojazd z podwoziem samochodu ciężarowego, kabina średnio długa - biała 
 Układ kierowniczy: lewostronny 
 Skrzynia biegów : manualna, przygotowanie pod blokowanie tylnego biegu,  
 Napęd : 6x4  
 Moc silnika : min 400 KM 
 Przednie zawieszenie : oś paraboliczna min. 9,5 t, konstrukcja średniej wysokości, 

amortyzatory wzmocnione przednie osi 
 Tylne zawieszenie : oś paraboliczna min. 16t, tylna oś ze zwolnicami w piastach kół, 

stabilizator na tylnych osiach 
 Koło zapasowe 
 Układ hamulcowy wyposażony w hamulec przystankowy  
 Wyposażenie kabiny wewnętrzne: klimatyzacja, ławka dla min 2 pasażerów, 

sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego z możliwością wyłączenia 
 Oświetlenie : min 2 reflektory na dachu kabiny, światła dzienne LED ( zgodne z ECE 

R87), pozycyjne LED, belka ze światłami ostrzegawczymi (pomarańczowymi), 
dodatkowo lampy kierunkowe wielobłyskowe barwy pomarańczowej z tyłu i przodu 
umieszczone symetryczne 

 Radio samochodowe z zestawem głośnomówiącym do 1 telefonu komórkowego 
kompatybilnego z kierownicą wielofunkcyjną 

 Układ elektryczny: gniazdo wtykowe przyczepy 24V, gniazdo kabinowe 12V 
 2 biegowe i 24V 2-wtykowe , 2 akumulatory 12V min 175 Ah 

 Przewód do pompowania 20 m z manometrem, podnośnik hydrauliczny min 12t 
wydanie pojazdu – legalizacja tachografu  

 Zaczep do przyczepy automatyczny wraz z instalacją elektryczną 

Zabudowa 
 Wysokość burt 800- 1000 mm 
 Burty boczne z dolnymi zawiasami, dzielone w połowie długości z demontowalną 

kłonicą 
 Burta tylna otwierana automatycznie podczas wywrotu 
 Uchwyt do mocowania ładunku 
 Sterowanie wywrotem z kabiny  
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 Rozdzielacz hydrauliczny do sterowania wywrotem 
 Oświetlenie obrysowe,  
 Plandeka okrywająca zwijana na ścianie przedniej 
 Skrzynka narzędziowa,  
 Dodatkowy otwór w burcie tylnej do przewozu długich elementów  
 Ładowność skrzyni min 10 000 kg 
 Wywrot trójstronny 

 
Żuraw (HDS) wraz z wciągarką 

 Zasięg ramienia żurawia min 10 m 
 Udźwig w maksymalnym rozłożeniu– min. 1 400 kg 
 Ramię żurawia wysuwane hydraulicznie, sterowany radiowo i ręczne 
 Żuraw zakończony hakiem na końcu wysięgnika 
 Wciągarka współpracująca z ramieniem żurawia 
 Sterowanie ręczne żurawia po dwóch stronach pojazdu  
 Żuraw umiejscowiony pomiędzy kabiną a skrzynią ładunkową  
 Wciągarka z liną stalową długością min. 50 m, wciągarka sterowana radiowo i ręcznie 
 Udźwig wciągarki min 1000 kg  
 Elektroniczny system kontroli udźwigu  
 Wyłącznik awaryjny 
 Belka nóg podporowych hydraulicznie wysuwane, poziomice na podporach, nogi 

obracane mechanicznie 

Dodatkowe wymagania: 
 Dokumentacja wszystkich elementów udźwigowych producenta wraz z aktualną 

dokumentacją i badaniami UDT. 
 Instrukcja obsługi całego zestawu w języku polskim 
 Gwarancja na zestaw min 12 miesięcy  
 Dostawa do siedziby zamawiającego – w cenie zakupu 
 Serwis do 20 km od granicy miasta Zgierza. 

 
 
 


