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ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. 

ul. Drzymały 14 
89-620 Chojnice 

tel. (052) 397-24-50 
fax. (052) 396-18-66 

 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma 
zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii 
europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie 
prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl 
 

CZĘŚĆ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do telewizyjnej 
inspekcji sieci kanalizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w 
części II niniejszej Specyfikacji Przetargowej. 

2. Dostawa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres 
określony kodem: 

34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

4. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postepowania zgodnie z zapisami w §23 Regulaminu 
udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, 
współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o.. 

 
II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE ŁNIAJACYCH. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1.  Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 

zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowego samochodu specjalnego do telewizyjnej 
inspekcji sieci kanalizacyjnych o standardzie nie niższym niż określony w niniejszym 
postępowaniu o wartości nie mniejszej niż 380.000,00 zł brutto każdy wraz z podaniem ich 
wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę 
ubezpieczeniową nie niższą niż 300.000 PLN. 

 
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według 
formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub 
oświadczeniach, załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem V. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 

 
VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POS TĘPOWANIA NA 
PODSTAWIE § 7 REGULAMINU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć następujące dokumenty:  

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 
Nr 2 do SP); 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

Rozdziale V, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 3 do niniejszej SP, 

b) wykaz wykonanych dostaw, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SP, 

c) dowodu wniesienia wadium, 
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią § 15 art. 
12 Regulaminu, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy oraz załączyć dokumenty wymienione w pkt. 1, a także dokumenty wymienione w 
pkt. 2, potwierdzające wspólne spełnianie warunków, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt V SP. 

7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SP, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego Rozdziału. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1. lit. b), c) i d) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
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9. Dokument/y, o których mowa w ust. 1 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa ust. 1 lit. c) i d) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b) zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający 
kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres pełnomocnika Stron. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazane za 
pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Przetargowej. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli prośba o wyjaśnienie 
treści SP wpłynęła do niego nie później niż na 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający 
jednocześnie prześle treść wyjaśnień drogą mailową lub faxem wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację przetargową, bez ujawniania źródła zapytania. 

5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji przetargowej i będą 
wiążące przy składaniu ofert. O przedłużenie terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy 
Wykonawcy drogą mailową lub faxem, którym przekazano specyfikację przetargową bez ujawniania 
źródła zapytania. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić 
treść specyfikacji przetargowej. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie 
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wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także udostępni na 
stronie internetowej. 

 

VIII. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJ ĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO 
KONTAKTOWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI:  

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania 
wyjaśnień są: 

Dariusz Półczyński, Michał Mączyński, Mariusz Starczewski 

tel. (052) 397-24-50, w godz. Od 800 do 1400. 

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500, 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub 
faksem pod numerem (052) 396-18-66. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 37 8146 0003 
0000 1044 2000 0010. 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę 
Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: 
„Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki 
jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem 
imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 

8. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy załączyć odrębnie, do 
koperty zawierającej ofertę. 

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona. 
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10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza,. 

11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

14. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 
Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
 a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
 b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

X.   TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień i zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SP. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
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czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy 

uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on 
zobowiązany do załączenia do oferty, w oryginale, dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 
wykonania czynności. 

6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 
8. Wszelkie poprawki wnoszone w treść oferty wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę . 
9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SP. 
11. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 
12. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub innym, 

spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice. Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w 
następujący sposób: 

Nazwa i adres Wykonawcy. 
Oferta: 

„Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych”. 
Realizowana w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-321/17 pn: 

„Uporz ądkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie 
Aglomeracji Chojnice – etap II” 

Nie otwierać przed 09.10.2019 r. do godz. 12:15 
 

13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
15. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych: 

a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami Wykonawczymi), podpisane 
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do 
oferty. 

b) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 
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d) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SP 
złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z zapisami 
zawartymi w SP. 

e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

f) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie przedłożona zostanie umowa regulująca 
współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa 
wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

16. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż 
w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z 
ofertą w sposób trwały.  

XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub 
innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I pi ętro), w terminie do dnia 09.10.2019r. do 
godziny 1200 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2019r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w 
Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro). 

XIII.  INFORMACJA O MO ŻLIWO ŚCI ZMIANY LUB WYCOFANIA OFERTY 

Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy 
złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku 
wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne 
powiadomienie o wycofaniu oferty. 

XIV.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OF ERT. 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny ryczałtowej oferty. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający 

prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3. 
5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie. 
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
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7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przetargowej, z wyjątkiem oczywistych omyłek, które 

zamawiający poprawi we własnym zakresie, 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert i udzielić zamówienia. 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Zamawiający za ofertę z rażąco 
niską ceną uzna ofertę z ceną niewiarygodną, nierealną w stosunku do zakresu zamówienia, która 
nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia. O możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia w proponowanej cenie decyduje Zamawiający na podstawie posiadanej wiedzy i 
doświadczeń z uwzględnieniem specyfiki kontraktu. 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztów; 
g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający 
żądał wniesienia wadium; 

h) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłki 
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

Regulaminie i specyfikacji przetargowej oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą na podstawie 
ustalonych kryteriów oceny ofert. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 
• wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację,  

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
• terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta, 
• unieważnieniu postępowania; 

11. Zamawiający powyższe informacje zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie 
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XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ryczałtową 
za realizację całego zakresu dostawy z uwzględnieniem podatku VAT. 

2. Cena oferty obejmować będzie wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Ceny należy wpisać cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy 
czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

XVI.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą. 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich 

PLN. 
 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW. 

1. Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
Kryterium nr 1 - Cena oferty    waga 80% 
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji   waga 10% 
Kryterium nr 3 – Termin płatności   waga 10% 

3. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 
powyższe kryteria według następujących zasad: 

Kryterium nr 1 
Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością: 

P1 = (CN/ COB)×80 

gdzie: 
P1 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium nr 1 
CN - najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich ocenianych ofert, 
COB - cena netto oferty badanej 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 80 pkt., uzyska 
ją oferta z najniższą oferowaną ceną. 

Kryterium nr 2 
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami: 

Za okres gwarancji wynoszący 36 m-cy - 0 punktów 
Za okres gwarancji wynoszący 48 m-cy i więcej - 10 punktów 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt. 

Kryterium nr 3 
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami: 
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Za termin płatności wynoszący poniżej 30 dni - 0 punktów 
Za termin płatności wynoszący od 30 do 60 dni - 5 punktów 
Za termin płatności wynoszący powyżej 60 dni - 10 punktów 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt. 

4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie 
największą ilość punktów. 

6. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i 
innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród 
tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego 
kryterium. 

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA.  

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym o 
realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy jest integralną 
częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
c) przedstawienia polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V SP 

pkt. 1.4), obejmującej cały przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
d) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza realizować 

zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zobowiązany jest złożyć nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy 
oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału wraz z 
dokumentami rejestrowymi tego oddziału. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY.  

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
brutto oferty. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z 
tytułu gwarancji jakości. 

3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym 
wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z 
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wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przekroczy 
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 
który zostanie podany wybranemu Wykonawcy. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego 
rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 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) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

6. Z treści gwarancji i poręczeń, musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (wysokość 
zabezpieczenia), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Wykonawcę. Zabezpieczenie należy wnieść w formie oryginału. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt. XIX.3 SP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 
wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia pn: 
„Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych”. 

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
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koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po uzyskaniu prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie. 

12. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnego i sporządzenia 
bezusterkowego protokołu. W przeciwnym wypadku – po terminie usunięcia stwierdzonych usterek i 
przedłożenia stosownego protokołu. 

13. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku 
wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem 
ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, 
lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod 
rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 

14. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z 
tytułu gwarancji jakości. 

15. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym 
wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy 
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

16. Dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać 
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa 
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

17. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Przetargowej – „Wymagania dotyczące 
wadium”. 

18. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z Zamawiającym 
– zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia. 

19. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy 
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XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O. 

1. Wzór umowy zawierający istotne postanowienia Stron stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SP 

2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, może dotyczyć 
następujących elementów umowy: 

a) terminu wykonania zamówienia: 
• konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do 

wykonania zamówienia podstawowego, 
• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 
• ustalenie innych warunków płatności, 
• zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, 

b) terminów płatności 
• nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 
• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 
• ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
• zmiana terminu wykonania zamówienia. 

c) parametrów przedmiotu zamówienia 
• aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 
d) rezygnacja z wykonania niektórych robót 

• wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów zamówienia. 
e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

• zmiana wynagrodzenia, 
• zmiana terminu wykonania zamówienia. 

f) wynagrodzenie umowne 
• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT 
obowiązującej na dzień podpisania umowy, 

• wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów zamówienia. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający i Wykonawca 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w rozdziale XVI §29 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania 
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ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. 

 

XXIII.  ZAŁ ĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ.  

Załącznik nr 1 – formularza ofertowego, 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw, 
Załącznik nr 5 – wzór umowy, 
 



 

 

zadanie p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice” 
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CZĘŚĆ II 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem dostawy jest dostarczenie na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego, tj. ul. Drzymały 14, 89-600 Chojnice, pojazdu o parametrach opisanych 
poniżej: 

I Pojazd: 
1. Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony, 

2. Rozstaw osi max. 3500 mm, 

3. Silnik 

− pojemność skokowa min. 1990 cm3 

− moc silnika min. 140 KM, 

− silnik Turbo Diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa spełniający normy emisji spalin 

zgodną z obowiązującymi przepisami, min. EURO6 

− skrzynia biegów 6-biegowa manualna, 

4. Zawieszenie: 

− oś przednia – kolumny McPherson’a, 

− oś tylna – wahacze wleczone, 

5. Układ hamulcowy: 

− oś przednia – hamulec tarczowy, 

− oś tylna – hamulec tarczowy, 

6.  Układ kierowniczy: 

− ze wspomaganiem, 

− koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, 

7. Układ elektryczny: 

− immobilizer, 

− elektrycznie podnoszone szyby przednie, 

− elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka wsteczne, 

8. Koła min. 16”, 

− felgi stalowe 

− wszystkie opony pojazdu jednego producenta, 

− pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą tego samego typu i producenta co opony 

pojazdu, 

− pełne kołpaki plastikowe, 

− zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych, 

9. Kabina pasażerska: 

− kabina trzymiejscowa, 

− fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego, 

− kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów, 
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− czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa, 

− poduszka powietrzna kierowcy, 

− poduszka powietrzna pasażera (do ochrony 2 pasażerów), 

− czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki), 

− czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania), 

− lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, 

− zamykany schowek po stronie pasażera (podświetlany), 

− schowki w drzwiach przednich, 

− pełna przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona, 

− klimatyzacja minimum manualna, 

− lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny (w technologii LED), 

− centralny zamek sterowany pilotem, 

− dwa kluczyki (1 kluczyk z pilotem + 1 kluczyk zwykły), 

− komputer pokładowy, 

− centralny wyświetlacz pomiędzy zegarami, 

− tempomat i ogranicznik prędkości, 

− radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem 

10. Przestrzeń ładunkowa 

− drzwi przesuwane po stronie prawej, nieprzeszklone, 
− tylna klapa unoszona z szybą ogrzewaną oraz wycieraczką, 

11. Pozostałe parametry 

− odcięcie paliwa w przypadku uderzenia, 

− przednie lampy halogenowe, 

− systemy ABS, ESP i BAS, 

− światła do jazdy dziennej, 

− układ wspomagający pokonywanie podjazdów, 

− kolor biały, 

II Przestrzeń ładunkowa - zabudowa. 
Przedział operatorski 

−  izolacja termiczna ścian oraz dachu pojazdu, 

− meble i blaty wykonane z płyt obustronnie laminowanych odpornych na warunki pracy, 

ściany z materiałów umożliwiających łatwe czyszczenie, 

− elementy tapicerowane wykonane z wysokiej jakości materiałów tapicerskich odpornych na 

działanie wody, nienasiąkliwych, 

− obrotowe krzesło dla operatora, 

− pokrycie podłogi antypoślizgowe, wodoodporne i odporne na korozję, 

− ścianka oddzielająca przedziały: roboczy i operatora, 

− zasilanie wszystkich urządzeń z baterii litowych zapewniających min. 6 godzin ciągłej pracy 

zestawu, bateria min 24V200Ah 
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− zabezpieczenie baterii litowych przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeładowaniem 

(elektroniczny system kontroli stanu baterii) 

− ładowanie akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V, z automatyczną regulacją ładowania 

oraz z instalacji elektrycznej samochodu w czasie jazdy 

− przetwornica napięcia z ładowarką min. 2kW 

− urządzenie monitorujące baterie (napięcie, prąd ładowania i rozładowania, pojemność baterii 

itp.) współpracujące z przetwornicą napięcia i ładowarką – zamontowane nad blatem 

operatorskim, 

− oświetlenie umożliwiające oświetlenie przedziału operatorskiego, zapalane automatycznie po 

otwarciu drzwi z możliwością ręcznego wyłączenia, 

− instalacja elektryczna wraz z zabezpieczeniem, 

− kolorowy monitor min. 17" LCD – 1 szt., dostosowany do współpracy z kamerami, 

− kolorowy monitor komputerowy min. 22" LCD – 1 szt., 

− kolorowy monitor minimum 7” LCD do podglądu z kamery wstecznej, kamera wsteczna 

zamontowana pod sufitem w przedziale roboczym, 

− urządzenie grzewcze min. 2000W do ogrzewania postojowego, spalinowe, z nawiewem do 

przedziału operatora, roboczego, niezależne od pracy silnika pojazdu, zasilane paliwem ze 

zbiornika paliwa pojazdu, 

Przedział roboczy 

− konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję i działanie ścieków 

kanalizacyjnych, 

− ściany, podłoga odporne na wilgoć, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości, 

− system blokowanych półek oraz szuflad na osprzęt, 

− min. 2 szuflady na kamery i akcesoria, 

− miejsce na montaż rolki do kabla, 

− system napełniania kamer gazem (butla z azotem, reduktor, węże z odpowiednimi 

końcówkami, itp.), 

− gniazdo 230V – min. 2 szt., dodatkowe, poza podłączonym sprzętem, 

− kolorowy monitor 10” LCD do podglądu, 

− urządzenie do mycia kamer po zakończeniu inspekcji ze zbiornikiem na wodę min 30l, 

pompą ciśnieniową, pistoletem do mycia oraz wężem długości min. 5 mb, 

− wszystkie urządzenia zabezpieczone przed uszkodzeniami w czasie jazdy pojazdu, 

− miejsce do posadowienia przenośnego systemu inspekcji telewizyjnej posiadanego przez 

GZGK, 

III  System do inspekcji telewizyjnej. 
Kamera inspekcyjna: 

− kamera do inspekcji kanałów głównych w zakresie średnic 150 mm – 1000 mm pasująca do 

obydwu wózków, 

− obrotowa i uchylna głowica do wózków inspekcyjnych uchylna w zakresie min. ±135°, 

− czułość świetlna min. 1 lux, 
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− rozdzielczość min. 530 TVL/PL, 

− kąt widzenia 60°, 

− nieskończona rotacja, 

− zoom optyczny min. 10-krotny; cyfrowy 12-krotny, 

− oświetlenie tzw. inteligentne, automatyczne dostosowanie w przypadku obserwacji na 

ściankach rury i w dal, 

− zdalnie sterowana ostrość oraz przesłona, 

− kontrola płynna oświetlenia od 0-100%, 

− regulacja ostrości z trybem ręcznym lub automatycznym, 

− pomiar średnicy, pomiar wielkości uszkodzeń, pomiar deformacji przez wbudowany w 

głowicę laser pomiarowy, 

− ciągły podgląd ciśnienia w kamerze wyświetlany na monitorze, 

− wykonanie kamery min. IP68, wodoodporna do 1bar, 

Wózek do inspekcji: 

− wózek do inspekcji kanałów głównych w zakresie średnic 150 mm – 600 mm z 

wbudowanym czujnikiem spadków, 

− zdalne sterowanie wysokością uniesienia kamery w kanale w trakcie wykonywania inspekcji 

za pomocą demontowanego podnośnika, 

− wózek o napędzie elektrycznym, dwa silniki napędowe, 

− umożliwiający inspekcję przez studzienki DN315, 

− 3kpl. kół standardowych dla całego zakresu średnic, 

− dodatkowe oświetlenie dla większych średnic ze wsteczną kamerą, 

− wbudowana kamera wsteczna w wózku, łącznie dwie kamery wsteczne, 

− wbudowany inklinometr, 

− ciągły podgląd ciśnienia w kamerze, wózku i podnośniku elektrycznym, 

− nadajnik położenia wózka 33kHz/512Hz/640Hz (wybór częstotliwości przy zakupie), 

Bęben kablowy: 

− nawijarka z automatycznym zwijaniem i układaniem kabla, 

− pełna synchronizacja szybkości rozwijania i zwijania kabla z ruchem wózka kamery 

wykonywana automatycznie przez system, przy zmianie szybkości i kierunku jazdy, 

− bezprzewodowe sterowanie windą oraz kamerą z przedziału inspekcji i przedziału roboczego, 

− elektryczny napęd bębna z możliwością ręcznej obsługi np. przy użyciu pilota 

bezprzewodowego, 

− automatyczna regulacja naciągu kabla pomiędzy nawijarką i wózkiem, 

− wyłącznik bezpieczeństwa, 

− nawijarka wyposażona w kabel wystarczający do przeprowadzenia inspekcji w kanale 

głównym na odległość min. 280 m, długość kabla inspekcyjnego min. 300m, 

− wyposażenie w rolki górne i dolne z możliwością ich ustawienia bez konieczności 

wchodzenia do studni, 
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− dodatkowa rolka dla wykonywania inspekcji w odległości od windy, 

− kabel odporny na ścieranie i zrywanie oraz agresywne działanie ścieków, wyposażony w 

wodoszczelne złączki do transmisji obrazu, złącza bez stosowania dodatkowych elementów 

zabezpieczających typu linki stalowej montowanych za złączem wtyczki, 

Jednostka sterująco - archiwizująca: 

− główny sterownik systemu umożliwiający sterowanie kamerą i wózkiem poprzez 2 joysticki, 

wbudowany generator znaków do nadpisywania na obrazie wideo opisów uszkodzeń i stałych 

danych inspekcyjnych (data, godzina, ulica, odległość, spadek itp.), 

− pamięć min 32GB, 

− wbudowane Wi-Fi; 

− format video/zdjęć min: MPEG-4 AVC/H.264/ jpg, 

− ekran funkcyjny dotykowy min. 10”, rozdzielczość min. 1280 x 800px 

− min: 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet (RJ45) 1 x HDMI 1 x analog Video OUT (BNC), 

− klasa ochrony:IP55, 

− waga max.2,5kg, 

− mocowanie do zamontowania w samochodzie inspekcyjnym, 

− oprogramowanie systemu do inspekcji sieci kanalizacyjnej zainstalowane w jednostce 

sterującej, umożliwiające wykonywanie inspekcji, tworzenie raportów z inspekcji – 

tekstowych, graficznych, raportów zdjęciowych i raportów spadku połączonych 

interaktywnie z filmem inspekcyjnym, według normy 13508-2, 

− dodatkowa wersja biurowa oprogramowania do edycji projektów, 

 

Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia 

dokumentów takich jak: 

1. Instrukcja obsługi w języku polskim. 

2. Katalog części zamiennych. 

3. Gwarancja na okres 36 miesięcy na kompletny pojazd wraz z zabudową i zamontowanymi 

urządzeniami. 

4. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. 

5. Przeszkolenie na koszt Wykonawcy 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonego pojazdu i urządzeń na nim zamontowanych. 
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(Załącznik nr 1) do SP – wzór 

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

        (pieczęć Wykonawcy)         (Miejscowość i data) 
 

 
Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. 
ul. Drzymały 14 
89-620 Chojnice 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Po zapoznaniu się z warunkami postępowania na realizację zamówienia sektorowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych” 
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją 

deszczową na terenie aglomeracji Chojnice – etap II” 
oferujemy wykonanie zamówienia 

ZA CENĘ 
 

1. Ryczałtową, obejmującą wykonanie całego zakresu zamówienia wraz …. % 
podatkiem VAT w wysokości  

………………………zł, (słownie:................................................................................)  

w tym: 

a) wartość netto ………………………….zł  

b) __ % podatek VAT ………………………… zł. 

2. Udzielimy …… miesięcznego terminu gwarancji na zakupiony kompletny pojazd wraz 
z zabudową i zamontowanymi urządzeniami będący przedmiotem umowy licząc od daty 
wystawienia faktury VAT. 

3. Udzielimy …… dniowego terminu płatności. 

4. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 8 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją 
przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
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6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji przetargowej, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji przetargowej wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy 
wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne. 

9. Wadium w wysokości 8.000,00 zł zostało wniesione w formie ………….. 

10. Oświadczamy, że w przedmiotowym zamówieniu publicznym zamierzamy powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom,* (określić części zamówienia, które 
Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom) 

a)  
b)  
c)  

11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i 
dokumenty: 

 
1. …………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………… 

12. Zastrzeżenie Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 

 
Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron. 

 
 
 

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

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 
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(Załącznik nr 2) do SP      
 
 
 
 
...................................... 
 (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

na wykonanie zadania pn.: 

„Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych” 

 
w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji 
Chojnice – etap II” 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z prowadzonego postępowania, gdyż nie 

dotyczy nas żadna przesłanka, nakazują wykluczenie z postępowania: 

a. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 

b. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

c. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

d. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

e. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

i. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

j. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 
Kodeksu Karnego. 
(*) niepotrzebne skreślić 

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

                      pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SP - wzór 

 
…………………………………………… 

         pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

na wykonanie zadania pn.: 

„Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych” 

 
w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji 
Chojnice – etap II” 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt. V Specyfikacji Przetargowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 
297 Kodeksu Karnego. 
 

(*) niepotrzebne skreślić 

 
…………………………...                             ……………………………………….. 
miejscowość i data              pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SP - wzór 
 
…………………………………………… 
   pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE 3 OSTATNICH LAT 

w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: 

„Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych” 
w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji 
Chojnice – etap II” 

 

Należy wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy 
- w tym okresie co najmniej 3 dostaw fabrycznie nowego samochodu specjalnego do telewizyjnej 
inspekcji sieci kanalizacyjnych o standardzie nie niższym niż określony w niniejszym postępowaniu 
o wartości nie mniejszej niż 380.000,00 zł brutto każdy wraz z podaniem ich wartości, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane. 

 

Lp. Przedmiot dostawy 
Wartość brutto 

wykonanej 
dostawy 

Czas dostawy Zamawiający 

a b c d e 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

W wykazie należy umieścić tylko te dostawy, które odpowiadają powyższym wymaganiom. 

 
 
Data :              
                (podpis i pieczęć) 
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CZĘŚĆ III 
 
 

WZÓR UMOWY 
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(Załącznik nr 5) 

 

UMOWA NR …/……………./2019 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
realizowanego w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności 

zawarta w dniu ……………2019 roku w Chojnicach pomiędzy: 

Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach 

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice, NIP 555-20-32-319, KRS 0000263360, 

Kapitał zakładowy 41.794.000,00 zł 

reprezentowanym przez 

Prezesa Zarządu – Arkadiusza Weder 

Prokurenta – Ewę Rybakowską 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………… 

……………………………………… 

reprezentowanym przez ………………………………………zwanym w dalszej części Umowy 
Wykonawcą, 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o 
wartości nie przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z 
późn. zm.). oraz Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania ustawa prawo 
zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do telewizyjnej 
inspekcji sieci kanalizacyjnych, zwanego w dalszej części umowy „pojazdem”. 

2. Dostarczony w ramach przedmiotu umowy pojazd musi spełniać wymogi niniejszej umowy, 
Specyfikacji Przetargowej oraz wybranej oferty. 

3. W ramach przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia pojazdu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Drzymały 14 
89-600 Chojnice 

2) powiadomienia pisemnego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o terminie dostawy 
pojazdu. 
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3) dostarczenia w dniu odbioru pojazdu kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji 
samochodu jako pojazdu specjalnego oraz wszelkie instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, 
DTR-ki, katalogi części zamiennych i inne, 

4) przeprowadzenia instruktażu oraz przeszkolenia w języku polskim nie więcej niż 4 osób 
wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu, zgodnej z 
wymogami producenta samochodu i zabudowy w terminie 7 dni od dnia dostawy pojazdu. 

5) udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

4. Sprzedający oświadcza, że dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy kompletny pojazd: 

1) Jest fabrycznie nowy i wykonany z nowych części, 

2) Został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, dotyczy to zarówno samochodu, jak i 
zabudowy pojazdu z wyposażeniem, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości określonych parametrów pojazdu, w 
szczególności w zakresie zgodności z parametrami opisanymi w Specyfikacji Przetargowej. 

§ 2. 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się przekazanie do siedziby Zamawiającego 
pojazdu będącego przedmiotem zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami oraz podpisanie 
protokołu, o którym mowa w §3 ust. 2. 

§ 3. 

1.  Przekazanie przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego po dostawie pojazdu do siedziby Zamawiającego i po przeszkoleniu 
pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi pojazdu w terminie do 7 dni od dnia dostawy 
pojazdu. 

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy uważa się podpisanie protokołu 
zdawczo-odbiorczego z klauzulą „bez uwag”. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki 

§ 4. 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, 
ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

2.  Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ................................zł 
(słownie zł:……………………………………………………………………….…………….) 

w tym podatek VAT w wysokości …………… (słownie: .......................................................). 

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 
wynikające wprost ze Specyfikacji Przetargowej, jak również nie ujęte w specyfikacji, a 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności podatek VAT, 
wszelkie prace przygotowawcze i inne zawarte w SP. 

4.  Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku konieczności zastosowania 
innej stawki podatku VAT niż przyjęto do ustalenia ceny ofert. 

5.  Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za realizację przedmiotu umowy na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego 
pozytywnego odbioru pojazdu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 
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6.  Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………….. w terminie ….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę terminowo.  

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w następujących przypadkach: 

a) nieterminowe wykonanie dostawy - w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 4 pkt. 2 za 
każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% 
ceny brutto określonej w § 4 pkt. 2. 

3. Kary, o których mowa w pkt. 2 powinny być zapłacone w terminie 14 dni roboczych od daty 
wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

4. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, Kupujący ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli wartość 
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na kompletny pojazd wraz z zabudową i zamontowanymi 
urządzeniami na okres ……. miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo 
odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz bezpłatny 
przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie gwarancji. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) podjęcia reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin od przekazania zgłoszenia serwisowego przez 
Zamawiającego faksem, pisemnie lub pocztą elektroniczną, 

b) bezpłatnego usunięcia wad, usterek lub awarii w ciągu 72 godzin od podjęcia reakcji 
serwisowej, 

c) wykonywania bezpłatnych usług serwisowych w ramach gwarancji. 

4. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany: 

1) do naprawy zabudowy pojazdu w siedzibie Zamawiającego lub przewiezienia pojazdu na 
własny koszt w inne miejsce właściwe do dokonania naprawy zabudowy, 

2) do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z usuwaniem awarii, w szczególności naprawy 
uszkodzonego pojazdu, pod warunkiem, że pojazd będzie eksploatowany zgodnie z 
dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji; 

3) wymienić pojazd na nowy, wolny od wad, całkowicie na własny koszt w przypadku, jeżeli w 
okresie gwarancji podczas eksploatacji wystąpią, co najmniej trzy awarie główne 
dostarczonego przez Wykonawcę pojazdu. Poprzez naprawę główną rozumie się każdą 
naprawę silnika lub skrzyni biegów wymagającą ich wymontowania z pojazdu. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywał płatne przeglądy okresowe wynikające z 
DTR-podwozia i DTR-zabudowy. W ramach tych przeglądów Wykonawca wykona wymianę 
wszystkich niezbędnych (zgodnie z DTR) koniecznych płynów, części oraz materiałów 
eksploatacyjnych, 
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6. Zamawiający za zgodą Wykonawcy ma uprawnienia do usunięcia drobnych usterek oraz wymian 
i uzupełnień materiałów eksploatacyjnych. Czynności te nie powodują utraty uprawnień 
wynikających z gwarancji i rękojmi. 

7. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, a w przypadku 
usuwania usterek ulega wydłużeniu o czas wyłączenia pojazdu z eksploatacji. 

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący może realizować uprawnienia z 
rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

9. Wybór realizacji uprawnień z gwarancji czy z rękojmi leży po stronie Zamawiającego 

10. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

11. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji. 

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za 
wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 
będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez 
Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 7. 

1. W przypadkach opisanych w niniejszej umowie dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian 
treści umowy za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 
Wykonawcę. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

a) terminu wykonania zamówienia: 
• konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do 

wykonania zamówienia podstawowego, 
• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 
• ustalenie innych warunków płatności, 
• zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, 

b) terminów płatności 
• nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 
• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 
• ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
• zmiana terminu wykonania zamówienia. 

c) parametrów przedmiotu zamówienia 
• aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
zamówienia, 

d) rezygnacja z wykonania niektórych robót 
• wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów zamówienia. 

e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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• zmiana wynagrodzenia, 
• zmiana terminu wykonania zamówienia. 

f) wynagrodzenie umowne 
• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana 
stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, 

• wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów zamówienia. 
4. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy 

przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 
Wykonawca. 

5. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §4 ust. 2 w kwocie …………….. zł 
słownie: ………………….. 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się, jako gwarancję zgodnego z umową wykonania dostaw. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 ust. 1, zostanie zwrócone 
lub zwolnione w następujący sposób: 
a) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie dostaw (70% wysokości 
wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
b) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni  
po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do 
terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca 
na co najmniej 7 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10. 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma 
właściwie zaadresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone. 



 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – Etap II” 

  

34
- 

-- 

§ 11. 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  
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