
 1 

ZAMAWIAJĄCY 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
„Legionowo” Sp. z o.o. 
ul. T. Kościuszki 16A 
05-120 Legionowo 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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Przedmiot zamówienia 

Dostawa fabrycznie nowego systemu samojezdnego do inspekcji TV przewodów 
kanalizacyjnych wraz z zabudową na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
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1 Nazwa i adres Zamawiającego 
 Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
 „Legionowo Sp. z o.o. 
 ul. T. Kościuszki 16A 
 05-120 Legionowo 
2. Tryb udzielenia Zamówienia 
 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 443 000 EURO. 
Podstawa prawna: 
§ 1 i § 14 ust. 1 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego 
„Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezesa  
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia               
24 maja 2018 roku 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu samojezdnego do 

inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych w zakresie średnic DN 150 – DN 800 wraz 
z zabudową na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym. 
Flota i tabor samochodowy Spółki jest oparty na marce Fiat. 

 Wymagania techniczne dla kamery samojezdnej do inspekcji TV  
I. Wózek samojezdny: 

- zakres pracy wózka DN 150 – DN 800, 
- długość wózka z głowicą umożliwiającą wykonywanie inspekcji przez 

studnię startową DN 315 z poziomu terenu, 
- wózek 4 lub 6 kołowy z napędem na wszystkie koła, 
- silnik o mocy min. 80W, 
- zestawy kół do rur o różnych średnicach, 
- wózek wykonany z materiałów odpornych na środowisko silnie 

agresywne, 
- wózek z kołami podstawowymi – waga min. 12 kg, 
- zasięg pracy wózka min. 150 m, 
- zintegrowany, regulowany zdalnie pantograf do centrowania głowicy w 

kanale, 
- wodoszczelność min. 1 bar, 
- wbudowany sensor pomiaru spadków, 
- uchwyt do opuszczania wózka, 
- napełnianie wnętrza azotem, 
- możliwość kontroli ciśnienia wewnątrz wózka. 

II. Głowica i oświetlenie: 
- zoom optyczny kamery min. 10x, 
- zastosowanie w zakresie średnic DN 150 – DN 800, 
- korpus wykonany z materiałów odpornych na środowisko silnie 

agresywne, 
- rozdzielczość HD lub wyższa, 
- czułość min 2lux, 
- rotacja: 360 stopni pionowo – bez ograniczeń, min. 270 stopni 

poziomo, 
- kontrola szczelności – informacja na wyświetlaczu, 
- automatyczne i ręczne ustawianie ostrości, 
- możliwość pomiaru długości szczelin – uszkodzeń, 
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- oświetlenie diody LED zintegrowane z głowicą, 
- funkcja automatycznej inspekcji mufki, 
- automatycznie poziomowanie głowicy, 
- dodatkowe oświetlenie LED zapewniające prace w kanałach do                      

DN 800, 
- wodoszczelność min. 1 bar. 

III. Bęben z napędem elektrycznym i z elektrycznym wysięgnikiem: 
- możliwość pracy w trybie ręcznym, 
- kabel inspekcyjny o długości min. 200 m, zbrojony kevlarem, 
- napięcie bezpieczne dostosowane do pracy wózka i głowicy, 
- pomiar odległości wyświetlany na monitorze podczas inspekcji                       

z dokładnością do 0,1 m, 
- rolki nastudzienne i wewnątrzstudzienkowe służące do ochrony kabla, 
- trwałe zabezpieczenie antykorozyjne bębna, 
- wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa umieszczony na bębnie, 
- automatyczne układanie kabla na bębnie, 
- siła naciągu kabla i prędkość zwijania kabla synchronizowana                          

z prędkością jazdy wózka kamery. 
IV. Sterowanie: 

- Pulpit sterowniczy:  
a) wyświetlacz LCD podający m.in. aktualne ciśnienie wewnątrz 

kamery, inklinację i rotację głowicy, odległość rozwiniętego kabla, 
b) sterowanie wózkiem i głowicą za pomocą 2 joysticków, 
c) wbudowany generator znaków do umieszczenia na obrazie filmu 

opisów stałych danych inspekcji i uszkodzeń, 
d) obsługa wszystkich funkcji systemu (głowica, wózek, oświetlenie 

podstawowe i dodatkowe, pomiar spadków i pomiar odległości), 
e) płynna regulacja oświetlenia podstawowego i dodatkowego, 
f) klawiatura i mysz (bezprzewodowo z polskimi znakami), 

- Komputer PC: 
a) dysk twardy min. 1 TB, 
b) kolorowy przemysłowy monitor LCD min. 22” o proporcjach 

obrazu 4:3, 
c) zainstalowane oprogramowanie w języku polskim z platformą WIN 

7 lub wyższą, 
d) komputer wyposażony w porty USB oraz pendrive 1 Gb na 

potrzeby zgrywania inspekcji, 
- UPS zapewniający stabilizację napięcia – o mocy wystarczającej do 

podtrzymania zasilania PC do min. 10 min. 
V. Oprogramowanie inspekcyjne w języku polskim: 

- system kodowania inspekcji TV według europejskich norm, 
- możliwość tworzenia raportów z inspekcji kanału tj. dane odcinka, opis 

uszkodzenia (wraz z bazą możliwych uszkodzeń), załączanie zdjęć do 
protokołów, możliwość przedstawienia graficznego profilu spadku 
kanału, graficzne przedstawienie profilu odcinka kanału, graficzne 
przedstawienie profilu odcinka kanału wraz z odnośnikami: zdjęciami, 
filmami, wykresami spadków. Możliwość wpisywania rzędnych z map 
geodezyjnych, możliwość wpisywania wszelkich danych jak 
zleceniodawcę, wykonawcę, operatora, oznaczenia celu inspekcji oraz 
daty i czasu inspekcji. Możliwość wpisywania wszelkich danych na 
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temat rodzaju kanału, kształtu kanału, materiału. Możliwość 
odtwarzania filmów video z poziomu raportu, 

- oprogramowanie dopasowane do Przedsiębiorstwa – Logo Spółki oraz 
pełna nazwa wpisana w raportowanie, 

- możliwość zapisywania raportów na pamięć zewnętrzną razem z 
autostartem i przeglądarką raportów, 

- wyrażenie spadku w stopniach i procentach, 
- rejestrowanie obrazu video podczas inspekcji TV, 
- wydruk raportów inspekcyjnych do formatu PDF. 

VI. Zabudowa systemu inspekcyjnego w samochodzie: 
- stelaże konstrukcyjne zabudowy wykonane ze stopów aluminium 6063, 

wytrzymałość na rozciąganie ≥ 245N/mm2 . 
Pokrycie boczne i blaty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 
odpornej na wilgoć i zarysowania. 

- Przedział ładunkowy dzielony na dwie części: 
a) część operatorska czysta (sucha) – dostęp przez drzwi przesuwne 

boczne samochodu, 
b) część brudna (mokra) sprzętowa – dostęp przez drzwi tylne 

samochodu, 
c) wyłożenie ściany działowej pomiędzy kabiną kierownicy a częścią 

czystą płytą tapicerowaną z materiału antystatycznego, niepalnego, 
nietoksycznego i łatwo zmywalnego (kolor do uzgodnienia                       
w momencie zabudowy ze Zleceniodawcą), 

d) wzmocniona konstrukcja ścian bocznych umożliwiająca montaż 
dodatkowego sprzętu w dowolnym wskazanym przez nabywcę 
miejscu, 

e) instalacja 230 V, 4 gniazda poboru prądu w przedziale czystym                   
i 2 w brudnym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (Eco-
Plug, 4 kW), zabezpieczenie różnicowo-prądowe, 

f) układ prostowniczy automatycznie doładowujący na postoju zespół 
akumulatorów przy podłączeniu 230V, ładowanie do 3 baterii 
akumulatorów ze wskazaniem stanu naładowania każdej baterii 
oddzielnie, 

g) przetwornica 12/230V o mocy 1700 (3000) W, 
h) dodatkowe akumulatory, 
i) układ spinający pozwalający na ładowanie akumulatorów 

dodatkowych w czasie jazdy, 
j) cztery gniazda 12V poboru prądu, umiejscowione na ścianie                     

w przedziale czystym oraz 2 w przedziale brudnym, 
k) tablica przełączników oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, 
l) przewody elektryczne, złącza i gniazda o odpowiedniej grubości               

z zapasem zabezpieczającym przed przegrzaniem i odpowiednio 
izolowane oraz zabezpieczone przed skutkami wibracji, 
zanieczyszczenia oraz zalania, 

m) lampy świateł roboczych w formie szperaczy LED załączone                    
z przedziału brudnego, czystego oraz z kabiny kierowcy. 

- Zabudowa części czystej: 
a) podłoga zabezpieczona żywicą (wraz z cokołem 10 cm ścian),                   

a pokrycie podłogi przedziału sklejką wodoodporną oraz 
aluminiową blachą antypoślizgową ryflowaną ze wzmocnieniem, 
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b) izolacja dźwiękowo-termiczna części czystej, 
c) odgrodzenie przedziału operatorskiego od części sprzętowej 

wykonane na stelażu aluminiowym, 
d) wyłożenie odsłoniętych ścian powyżej blatu roboczego oraz sufitu 

płytą tapicerowaną z materiału antystatycznego, niepalnego, 
nietoksycznego i łatwo zmywalnego (kolor do uzgodnienia                        
z Zamawiającym w momencie zabudowy), 

e) zestaw mebli składający się z blatu w kształcie litery „L”                          
z miejscem do zamontowania konsoli sterującej, szafki pionowej                
z pólkami pod drukarkę i inny sprzęt, szuflady itp. Pełna zabudowa 
od poziomu podłogi do blatu oraz szafki/szuflady nad przegrodą                
z częścią brudną i ścianie bocznej (w uzgodnieniu ze 
Zleceniodawcą w momencie zabudowy), 

f) półki na akcesoria wykonywane na aluminiowym stelażu, 
g) tablica magnetyczna kreślarska (sucho ścienna) wraz z zestawem 

pisaków, gąbką oraz magnesami, 
h) monitor podglądowy (min. 10 cali) przekazujący obraz z części 

brudnej), 
i) przygotowanie stanowiska pracy z blatem, siedziskiem na dwie 

osoby i schowkiem na sprzęt oraz oświetlenie nad blatem LED, 
j) wentylacja nawiewno-wywiewna uruchamiana w zależności od 

potrzeb (850 m3/h) – wentylator wyciszony w suficie przedziału 
(dachu), 

k) rozbudowa fabrycznej klimatyzacji pojazdu o parownik                       
w przedziale czystym z odrębną regulacją temperatury i siły 
nawiewu, 

l) pokrycie boczne wewnętrzne drzwi przesuwnych z blachy 
aluminiowej ryflowanej, 

m) fotel obrotowy z podłokietnikiem pokryty łatwo zmywalną 
tapicerką z zabezpieczeniem przed poruszaniem podczas jazdy oraz 
siedzisko dla obserwatora (może być w wersji składanej, 
kolorystyka i materiał do uzgodnienia z Zamawiającym                               
w momencie zabudowy), 

n) wyposażenie w latarkę czołową typu ex-atex wraz z mocowaniem        
w zabudowie i wyposażenie w ładowarkę stacjonarną                                 
w samochodzie oraz z możliwością ładowania na zewnątrz, 

o) zestaw krótkofalówek (2 szt.) do kontaktu pomiędzy WUKO,                     
a kamerowozem wyposażony w ładowarkę wraz z mocowaniem 
wewnątrz odporna na zalanie wodą, zasięg 10 km (w terenie 
niezabudowanym), bez wymogu licencyjnego, bezpłatne 
użytkowanie, dostosowania do pracy w budynkach jak i na 
zewnątrz. 

- Zabudowa części brudnej: 
a) podłoga zabezpieczona żywicą (wraz z cokołem 10 cm ścian),                       

a pokrycie podłogi przedziału sklejką wodoodporną oraz 
aluminiową blachą antypoślizgową ryflowaną ze wzmocnieniem, 
montaż z uwzględnieniem lekkiego spadku w stronę drzwi w celu 
lepszego utrzymania czystości, 

b) wykonanie pokryć bocznych z blachy aluminiowej ryflowanej na 
aluminiowym wzmocnionym stelażu, 
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c) montaż kamery i osprzętu na półkach wysuwanych, 
d) w miejscach nie wykorzystanych zabudowa – półki/szafki 

aluminiowe nie utrudniające pracy kamery o nośności 40 kg każda, 
e) gniazdo dodatkowego zasilania ze źródła zewnętrznego, 
f) półka aluminiowa na narzędzia z gumowym wyłożeniem dna, 
g) agregat prądotwórczy przenośny wraz z mocowaniem o mocy 

powyżej 4,5 kW – na potrzeby zasilania dodatkowego sprzętu oraz 
służący jako awaryjne źródło zasilania, obok agregatu 
zamontowany kanister paliwa (plastikowy) o pojemności 5,0 l, 

h) oświetlenie miejsca pracy i przedziału LED, 
i) monitor uchylny na suficie do podglądu z wózka kamery, 
j) skrzynka narzędziowa wyposażona w 2 haczyki beziskrowe do 

studni kanalizacyjnych, młotek 3 kg beziskrowy, młotek 5 kg 
beziskrowy, łom beziskrowy, zestaw śrubokrętów (plastikowe), 
klucze ampulowe beziskrowe (dopuszcza się również montaż poza 
skrzynką  w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą podczas zabudowy), 

k) pokrycie boczne wewnętrzne drzwi tylnych z blachy aluminiowej 
na całych skrzydłach drzwi, 

l) wyposażenie w myjkę do kamery wraz ze zbiornikiem o min 
pojemności 40 litrów z pompą ciśnieniową do myjki wraz ze 
wskaźnikiem poziomu wody, 

m)  daszek w formie rozkładanej lub wysuwanej nad tylnymi drzwiami, 
- Cała zabudowa wykonana estetycznie i funkcjonalnie stosownie do 

przeznaczenia pojazdu wraz z zamknięciami uniemożliwiającymi 
niekontrolowane otwarcie w czasie jazdy, dopracowanie pod względem 
eliminacji części ostrych, 

- zbiornik 5l na wodę i mocowaniem wraz z dozownikiem mydła                       
i uchwytem na ręcznik papierowy, 

- Oznakowanie ostrzegawcze: 
a) sygnalizacja świetlna na dachu pojazdu: belka LED w przedniej 

części pojazdu z nazwą wodociągów, w tylnej części kogut 
ostrzegawczy – wykonanie możliwie niskoprofilowe uzgodnione               
z Zamawiającym, 

b) dodatkowe oświetlenie awaryjne (pulsacyjne) LED montowane na 
tyle pojazdu w górnej części celem zabezpieczenia prac, 

c) słupki ostrzegawcze w kolorze czerwono-białym, 4 szt. U23-c, 
d) montaż dostarczonej od Przedsiębiorstwa składanej bariery 

nożycowej. 
VII. Warunki gwarancyjne i serwis: 

- gwarancja min. 36 miesięcy od daty dostarczenia urządzenia, 
- reakcja serwisowa w okresie gwarancji do 48 godzin ( z wyłączeniem 

dni wolnych od pracy) od momentu pisemnego faksem lub e-mailem 
zgłoszenia usterki, 

- usunięcie usterki w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, od 
momentu pisemnego faksem lub e-mailem zgłoszenia usterki. 

VIII. Dodatkowe wymagania 
- Zamawiający wymaga przeszkolenia wyznaczonych pracowników na 

koszt Dostawy urządzenia – min. 8 osób w siedzibie Zamawiającego, 
- zabudowa samochodu ciężarowego przez podmiot posiadający 

uprawnienia do dokonywania zmian konstrukcyjnych pojazdu, 
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- po przebudowie pojazd powinien odpowiadać warunkom technicznym 
wymaganym przy badaniu VAT 1, 

- dostawa samochodu wraz z urządzeniem do siedziby Spółki 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” na 
koszt Dostawcy urządzenia, 

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie możliwość wizji (min 1 raz) podczas 
wykonywania zabudowy pojazdu celem doprecyzowania szczegółów 
montażowych (zabudowy) w tym kolorystyka, rodzaje półek szuflad, 
miejsca montażu. 

IX. Zamawiający ustala następujące wymagania techniczne dla 
samochodu Fiat Ducato typu FURGON DMC 3,5 t. : 
Samochód stanowiący element przedmiotu zamówienia musi być nowy, 
nieużywany, wyprodukowany w 2019 r. w kategorii homologacyjnej NI, 
rodzaj samochodu – samochód ciężarowy. 
Specyfikacja techniczna. 
Silnik 
- silnik – turbo diesel, 
- pojemność skokowa – 2200-2300 cm3, 
- średnie zużycie paliwa – max 91/100 km, 
- moc silnika – min. 130 KM, 
- toksyczność spalin – EURO 6. 
Skrzynia biegów 
- manualna, 6 biegów, 
- synchronizowana. 
Nadwozie: 
- typ – furgon, 
- rozstaw osi – max 3500 mm, 
- kolor niebieski nr lakieru Fiat 479, 
- ładowność – min 1500 kg, 
- wysokość przestrzeni ładunkowej – max 1700 mm, 
- szerokość przestrzeni ładunkowej – max 1900 mm, 
- długość przestrzeni ładunkowej – min 3100 mm, 
- ilość miejsc w kabinie – 3, 
- drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne, 
- dodatkowo opony zimowe, 
- fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne, 
- zawieszenie tylne z podwójnymi resorami, 
- trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą, 
- klimatyzacja manualna, 
- tylne drzwi otwierane „na samochód”, 
- drzwi boczne przesuwne z szybą przesuwną dla części „bagażowej”, 
- ogrzewacz Webasto w przestrzeni ładunkowej (przedział czysty                       

i brudny). 
Zabezpieczenia 
- System elektronicznej blokady rozruchu (immobiliser). 
Gwarancje 
- gwarancja producenta na silnik i podzespoły – min 24 miesiące bez 

limitu km, 
- gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy 
- gwarancja na perforację nadwozia – min. 8 lat. 
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Serwis 
- przeglądy eksploatacyjne – nie częściej niż co 30 tysięcy km lub 1 rok, 
- autoryzowany serwis w okolicy Legionowa. 
Wymagana dokumentacja 
- instrukcja obsługi pojazdu, 
- karta pojazdu, 
- książka gwarancyjna + wykaz adresów stacji ASO. 
Warunki odbioru samochodu wraz z zabudowaną kamerą inspekcyjną: 
Dostarczenie samochodu wraz z  kamerą do siedziby Zamawiającego, 
dostarczenie wymaganej dokumentacji, sprawdzenie kompletności 
dostawy. Po sprawdzeniu kompletności dostawy, zostanie podpisany przez 
obie strony protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do 
wystawienia faktury.  
   

4. Informacje dotyczące Podwykonawców 
 Zamawiający nie dopuszcza wykonania części zamówienia przez Podwykonawców. 
5. Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
6. Oferta wariantowa 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
7. Termin wykonania zamówienia 
 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie 
 dłuższym niż 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
 spełnienia tych warunków.  
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

a) wykażą wykonane z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dostaw 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.   
8.2. Ocena spełnienia  warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 
 dokumentów, o których mowa w pkt 9 SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie 
 dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. 
8.3. Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
 z postępowania. 
8.4.  Zgodnie z zapisem § 22 ust. 4 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-

 Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, 
 usługi roboty budowlane Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w 
 określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, których żądał 
 Zamawiający, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia w 



 10 

 wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy ulega 
 odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub 
 dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
 postępowaniu oraz spełnienie przez  oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
 wymagań określonych przez  Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym 
 upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
 termin składania ofert.  

9.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
 potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych 
 dokumentów składających się na ofertę: 

9.1.  wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
 Warunków Zamówienia, 

9.2. projekt umowy – załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
9.3. kserokopia wpłaty wadium, 
9.4 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
 określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający 
 żąda złożenia: 
a)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
 ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
 przed upływem terminu składania ofert, 
 W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, właściwe 
 dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę, 
b)  aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie 
zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę, 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie 
zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę, 

d)  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
 wykluczeniu - załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.       
 W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie 
 oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 
9.5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający żąda złożenia: 

a) zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 
wykazu wykonanych z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności 
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jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dostaw odpowiadających  
przedmiotowi zamówienia.   
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane 
należycie ( np.: referencje, opinie, protokoły odbioru bez zastrzeżeń i uwag ze 
strony Zamawiającego).  
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w 
warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.   

9.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.4 lit. a), b), 
c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.6. lit. „a” i „c”, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,                  
o którym mowa w 9.6. lit „b”, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące  
przed upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym z Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
powyższym punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

9.7. Wszelkie dodatkowe dokumenty i załączniki dołączone do oferty, a nie wymagane 
przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu i ocenie ofert. 

9.8. Wykonawcom przysługuje prawo oznaczenia klauzulą „POUFNE” elementów 
oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być ujawnione 
innym Wykonawcom w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.). 

10.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
 przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
 porozumiewania się z Wykonawcami. 

10.1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
 (w zakresie merytorycznym)  

Michał Zdziech – Kierownik OWi K tel. (22)774-98-82  w. 24 
Marian Krzyżanowski tel. (22) 774-98-82 w. 30 
Tomasz Trzaskoma tel. (22) 774-98-82 w. 26  

 w zakresie proceduralnym): Władysława Olender inspektor ds. zamówień publicznych
 tel. (22) 774-98-82 w. 29 
10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

 zawiadomienia oraz informacje faksem, każda na żądanie drugiej Strony niezwłocznie 
 potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony postępowania 
 otrzymały informację za pomocą telefaksu. 
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10.5. Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
 informacje w dni robocze w godz. od 800 -1400 

10.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
 Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 
chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

10.7. Zamawiający przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 
 przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek, bez 
 ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono 
 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

10.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
 ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 
 specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
 przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek a także 
 zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił Specyfikację Istotnych 
 Warunków Zamówienia. 

10.9. Adres strony internetowej:  www.pwklegionowo.com 
10.10. Fax 22 774-24-46 
11.  Wymagania dotyczące wadium 
11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć 
 tysięcy złotych). 
11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski S.A. 
 Oddział w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410. W potwierdzeniu 
 wpłaty należy wpisać „wadium dotyczące postępowania Nr Sprawy TW/10/2019 – 
 „Dostawa fabrycznie nowego systemu samojezdnego do inspekcji TV przewodów 
kanalizacyjnych wraz z zabudową na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym.” 

11.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia    
             10.09.2019 r. do godz. 1000 

11.5. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie 
 się na rachunku bankowym Zamawiającego. 
11.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub 
 gwarancji ubezpieczeniowej, należy  złożyć załączyć w formie oryginału do oferty. 
11.7. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie 

 zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
 gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium                      
w następujących okolicznościach: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe                

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
11.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą 
 wadium zostanie wykluczony z postępowania bez rozpatrywania a jego oferta zostanie 
 uznana za odrzuconą. 
12. Zwrot wadium. 
12.1. Wniesione wadium zostanie zwrócone jeżeli: 

a) upłynie termin związania ofertą, 
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b) zostanie zawarta umowa, 
c) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenia zamówienia, a zażalenia 

zostaną rozstrzygnięte albo upłynie termin do ich wnoszenia. 
12.2. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe                      

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
13. Termin związania ofertą 
13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 13.10.2019 r. 
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
 ofert.  
14. Opis sposobu przygotowania ofert 
14.1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na „FORMULARZU               
 OFERTY” stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
14.2.  Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
14.3. Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków  

 Zamówienia winny być sporządzone ściśle wg postanowień Specyfikacji Istotnych 
 Warunków Zamówienia.  

14.4. PODPISY 
Osoby /osoba reprezentująca/ reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane w 
dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające 
pełnomocnictwo podpisują: 
- wszystkie dokumenty składające się na ofertę, 
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 
FORMA DOKUMENTÓW 
- Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. 
- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny 
sposób. 

PEŁNOMOCNICTWO 
- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone stosowne pełnomocnictwo określające zakres i ewentualnie czas na jaki 
zostało ono udzielone. 

- W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, dokument ten dla swej 
ważności wymaga potwierdzenia „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez 
osoby upoważnione do podpisania oferty. 

- W przypadku odwołania Pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

14.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.                                
w konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać 
następujące wymagania: 
a) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą 

ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu                



 14 

o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do ich reprezentowania                        
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane 
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego                                 
ze Wspólników. 

b) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                      
z pełnomocnikiem (liderem), 

c) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np. „Pieczęć firmy, adres” należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, spółka cywilna, a nie pełnomocnika konsorcjum, 
spółki cywilnej. 

d) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący konsorcjum, 
spółkę cywilną zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na 
wykonanie zamówienia, do przedłożenia łączącej ich umowy. 

f) Umowa, o której  mowa wyżej winna określać strony umowy, cel działania, 
okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób 
odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców). 

g) Umowa konsorcyjna, o której mowa wyżej musi być zawarta na czas trwania 
umowy, przedłużony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.   

14.6. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 
14.7. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
14.8. Oferta winna być napisana w języku polskim na piśmie, w formie zapewniającej 

czytelność jej treści. Wszystkie tłumaczenia pism i dokumentów sporządzonych                  
w językach obcych winny być dokonywane przez tłumacza przysięgłego. Oferty 
nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

14.9. Wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę powinny być 
podpisane i ponumerowane. 

14.10. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 
14.11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. 05-120  
            Legionowo,  ul. Kościuszki 16A oraz powinna być następująco oznakowana: 

„Oferta na dostawę fabrycznie nowego systemu samojezdnego do inspekcji TV 
przewodów kanalizacyjnych wraz z zabudową na fabrycznie nowym samochodzie 
ciężarowym -Nr Sprawy TW/10/2019”.   

            NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.09.2019 r. godz. 1030 

 Koperta powinna być opatrzona pieczęcią Wykonawcy. 
14.12 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

złożoną ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 
14.13. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                        

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana 
zmieniona oferta musi być opatrzona dodatkowo napisem: „ZMIANA”. 
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14.14 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym przekazywane jest powiadomienie musi 
być opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”. 

14.15. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie zażalenia. 

15. Miejsce i termin składania ofert 
15.1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
 Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo.  
15.2. Termin składania ofert upływa  dnia 10.09.2019 r. do godz. 1000 

16. Otwarcie i ocena ofert  
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2019 r. o godz. 1030 

16.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
16.3. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający przekaże  niezwłocznie Wykonawcy, który 
 nie był obecny na otwarciu ofert na jego pisemny wniosek.  
16.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
 ceny ofertowe. Podane zostaną także informacje dotyczące terminu realizacji, 
 zamówienia, jeżeli ich podanie było wymagane w ofercie. 
16.5. Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.  
16.6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 

 dotyczących treści złożonych ofert. 
16.7. Zamawiający poprawi w tekście ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

 rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
 Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

16.8. Zamawiający przyjmie że: 
a) prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób obliczenia, 
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
16.9 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z regulaminem, 
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                    

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia, 
f) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w pkt 16.7.  
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

17.  Opis sposobu obliczenia ceny 
17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” – określenia w nim 

 ceny netto, podatku VAT i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny 
 należy podać w złotych. 

17.2. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
 umowy. 

17.3. Ewentualne uwagi Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z pkt 10.6. 
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

17.4. Cena ofertowa brutto będzie podstawą przy rozpatrywania cenowego kryterium oferty. 
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17.5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług  
 niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług akcyzowego 
 spowoduje odrzucenie oferty. 

17.6. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową niezmienną w czasie wykonywania umowy.  
17.7. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona złotych 

 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi być 
 określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z 
 późn. zm.  

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
18.1. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:  

Cena -  100% 
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły: 
C = Cn/Cb x 100 pkt x 100% 
Cn – cena oferty minimalnej brutto spośród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty badanej brutto spośród ofert nieodrzuconych 
100 pkt - wskaźnik stały 
100%   - procentowe znaczenie ceny. 

18.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych. 
19. Powody wykluczenia Wykonawcy. 
19.1 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:   

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono, 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

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

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
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 mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
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f) 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 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 mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

g) 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 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 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

h) 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 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 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary, 

j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. w 
sprawie udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, 

k) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 
Regulaminu PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówienia 
na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania 
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

19.2. Wszczęcie postępowania o popełnieniu przestępstw, o których mowa w pkt 19.1 litera 
„d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i” może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o 
udzielenia zamówienia. 

19.3. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana. 
19.4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego 

Wykonawcę.  
20. Unieważnienie postępowania 
20.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
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c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

d) w innych uzasadnionych przypadkach. 
20.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi  
 Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
21.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

 określonym w Regulaminie i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
 Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wyłącznie na 
 podstawie kryterium oceny ofert przyjętym  w niniejszym postępowaniu. 

21.2  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi na piśmie niezwłocznie  
 wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
 nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.  

21.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy 
  Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki przetargu na stronie internetowej oraz w 

 miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.     
23. Umowa 
23.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dania przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
23.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt. 23.1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

23.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

23.4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym projektem 
umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

24. Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 
 postępowania o udzielenie zamówienia 
24.1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Prezesa Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. zażalenia na czynność 
Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy. 

24.2. Wykonawca ma prawo złożyć zażalenie w terminie 3 dni roboczych od daty 
doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty 

24.3. W zażaleniu Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne i prawne, które mogły mieć 
istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

24.4. Zamawiający rozpatrzy zażalenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 
24.5. Zamawiający zażalenie oddali, jeżeli nie znajdzie podstaw do jego uwzględnienia lub 

odrzuci, jeśli zostanie wniesione po terminie. 
24.6. W przypadku jeśli Zamawiający uwzględni zażalenie, będzie to jednoznaczne                        

z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem czynności oceny ofert. 
25. Postanowienia końcowe 
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji ma zastosowanie Regulamin 
 Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie 
 udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane i przepisy Kodeksu 
 cywilnego. 
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W załączeniu: 

1. formularz oferty – załącznik nr 1 
2. projekt umowy – załącznik nr 2 
3. oświadczenie o spełnieniu warunków  – załącznik nr 3 
4. wykaz wykonanych dostaw– załącznik nr 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Nr Sprawy TW/10/2019     Załącznik nr 1 do  
specyfikacji  istotnych                                                                                        
warunków zamówienia  

 
 
 
.......................................................... 
pieczęć  firmy, adres, tel/fax 
                                                                                             ...................... dnia .................... 
 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 
 

                                                            Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
                                                     „Legionowo” Sp. z o.o. 

                                                  ul. T. Kościuszki 16A 
                                            05-120 Legionowo      

 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego 
systemu samojezdnego do inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych wraz z zabudową 
na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym: 

1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem zgodnie z pkt 3 SIWZ za cenę 
netto…………………………………..................................................................złotych 
(słownie:........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. złotych)  
Wartość robót brutto ...................... złotych (słownie: .................................................... 
............................................................................................................................ złotych),          

 w tym VAT ......................... złotych (słownie: ................................................................ 
 ............................................................................................................................ złotych) 
 według stawki .......... %. 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia t.j. do dnia 13.10.2019 r.  

5. Wadium w wysokości ………………zł. (słownie: ……………………………………. 
………………………………………………………………………………….złotych ) 
zostało wniesione w dniu ...................... w: 

pieniądzu,*) 
poręczeniach bankowych,*) 
gwarancjach bankowych,*) 
gwarancjach ubezpieczeniowych*).  
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6. Termin realizacji zamówienia: 
    Deklaruję realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od     

 daty podpisania umowy. 
  7. Gwarancja: 
 Udzielamy:  

1)  36 miesięcznej gwarancji na urządzenie do inspekcji TV   
2) ……. miesięcznej gwarancji na silnik i podzespoły bez limitu km, 
3) ……. miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze, 
4) …….. letniej gwarancji na perforację nadwozia, 
liczonych  od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.  

8. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

           
 
 
Na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych stronach składamy całość oferty.        
 
* niepotrzebne skreślić 
                                                                                              

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

                                                                                                                  podpis  i pieczątka osoby uprawnionej  
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Nr Sprawy TW/10/2019      Załącznik nr 2 do  
……………………….      specyfikacji  istotnych                                                                                        
pieczęć firmy, adres tel/fax       warunków zamówienia  
 

Projekt Umowy 
nr  PW-K/SP/…/…./2019 

zawarta dnia ……..2019 r. w Legionowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w 
Legionowie przy ul. T. Kościuszki 16A, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086648, o wartości kapitału 
zakładowego 100 260 000,00 zł wpłaconego w całości, posiadającym NIP: 536-00-12-717        
i REGON: 010635430, zwanym dalej Zamawiającym 
w imieniu, którego działa: 
Prezes Zarządu – mgr inż. Grzegorz Gruczek, 
a 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
w imieniu, którego działa:  
....................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego 
„Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezesa 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 maja 
2018 r. o wartości poniżej 443 000 EURO została zawarta umowa o treści następującej: 

§1 
Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy system 
samojezdny do inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych w zakresie średnic DN 150 - DN 
800 zabudowanego na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym, zgodnie ze Specyfikacją  
Istotnych Warunków Zamówienia, oferta złożoną przez Wykonawcę stanowiących integralną 
część niniejszej umowy.  

§ 2 
Terminy 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty 
podpisania umowy. 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy i dostawa i odbiór przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zabudowy samochodu ciężarowego przez podmiot posiadający uprawnienia do 
dokonywania zmian konstrukcyjnych pojazdu, 

2) dostarczenia samochodu wraz z urządzeniem na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego w Legionowie przy ul. T. Kościuszki 16A.  

3) dostarczenia pełnej dokumentacji badania technicznego przeprowadzonego przez 
właściwą Stację Kontroli Pojazdów umożliwiającą przerejestrowanie pojazdu na 
samochód ciężarowy do 3,5 t. 

4) dostarczenia instrukcji obsługi pojazdu, karty pojazdu oraz ksiązki gwarancyjnej wraz 
z wykazem adresów stacji ASO. 
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2. Wykonawca oświadcza, że pojazd po przebudowie odpowiada warunkom technicznym 
wymaganym przy badaniu VAT 1. 

3. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia i wydania Wykonawca ma 
obowiązek zawiadomić Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed planowaną datą 
wydania. 

4. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru, potwierdzający 
kompletność, terminowość i zgodność z Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia 
oraz ofertą Wykonawcy, podpisany bez uwag przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia określonego       
w § 4 ust. 1 do przeszkolenia wyznaczonych pracowników na koszt Dostawcy urządzenia 
- min. 8 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres wykonywania umowy polisę 
potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmującej 
odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy.  

7. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
§4 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy wynikające z oferty na kwotę ……. 

złotych netto (słownie: ……………………………………………………………… 
złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości ………. złotych (słownie: …………… 
.……………………………………………………………………………………. złotych), 
co stanowi kwotę  …………… złotych brutto (słownie: ………………………………… 
……………………………………………………………………………………. złotych).  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia. 

3. Wynagrodzenie netto jest stałe i nie ulegnie zmianie przez cały okres wykonywania 
umowy.  

4. Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany podatku od towarów                    
i usług VAT. 

§ 5 
Fakturowanie i rozliczenia 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT. 
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru, o którym mowa                   

w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez niego faktury VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu.   
5. W przypadku nie dotrzymania 30-dniwego terminu zapłaty faktury, Wykonawcy będą 

przysługiwały ustawowe odsetki za zwłokę, naliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Faktura zostanie wystawiana na Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
Legionowo” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo. NIP: 536-00-12-717. 

§6 
Gwarancja i serwis 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) 36 miesięcy gwarancji na urządzenie do inspekcji TV, 
b) …….. miesięcy gwarancji na silnik i podzespoły bez limitu km, 
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c) …….. miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze, 
d) ……… lat na perforację nadwozia,  
liczonych od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.  

2. Niezależnie od uprawnień przypadających Zamawiającemu z tytułu gwarancji jest on 
uprawniony żądać usunięcia wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów o rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej w okresie gwarancji do 48 godzin                   
(z wyłączeniem dni wolnych) od momentu zgłoszenia usterki – telefonicznie, faxem                      
lub e-mailem.  

4. Usuniecie zgłoszonej usterki, o której mowa w ust. 3 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 
14 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia usterki. 

5. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązuje się do przeglądów eksploatacyjnych – nie 
częściej niż co 30 tysięcy km lub nie częściej niż 1 rok. 

§ 7 
Kary umowne 
Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy na zasadach wymienionych poniżej: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego  w wysokości 10% ceny umownej netto określonej             
w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 10% ceny umownej netto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, 
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny umownej netto 

określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 
terminie, o którym mowa w § 2 umowy, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% ceny 
netto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu od Wykonawcy kar 
umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wymienione wyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej 
wysokości poniesionej szkody. 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy najpóźniej przed wykonaniem 
zamówienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać 
zwrotu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem do realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji Umowy z winy 
Wykonawcy przekraczającej 14 dni. 

§ 9 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ..………………… 
2. Osoba upoważnioną do kontaktów w sprawie umowy ze strony Zamawiającego jest ……. 

……………………………… . 
3. Zamawiający powoła komisję do odbioru i kontroli przedmiotu umowy i podpisania 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 
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§ 10 

Zmiana postanowień umowy 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 
pisemnej.  

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 12 
Rozstrzyganie sporów 
Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny. 

 
§ 13 

Ilość egzemplarzy umowy 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

 
 
 
 
 
WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
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Nr Sprawy TW10/2019      Załącznik nr 3 do 
specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

............................... 
pieczęć firmy, adres, tel/fax 
                                                                                             data  ........................... 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie 
nowego systemu samojezdnego do inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych 
zabudowanego na używanym samochodzie osobowym oświadczamy, że: 
1. posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego              
i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie §15 ust. 4 i 6 Regulaminu 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie 
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, który brzmi:  

 „4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
 wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
a  szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 
 postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
 następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość 
 ogłoszono, 
a) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

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

c) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
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 
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grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

d) 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 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 mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

e) 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 
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 mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, 

f) 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 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 mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

g) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                            
o zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 
roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary, 

h) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,                    
o którym mowa w ust. 3, 

i) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków 
lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 oraz nie 
wnieśli wadium do upływu składania ofert, w tym również na przedłużenie 
okresu związania ofertą. 

      6. Wszczęcie postępowania o popełnieniu przestępstw, o których mowa w ust. 4 litera 
„d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i” może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania                  
o udzielenia zamówienia”. 

Na każde żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczymy 
niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii 
zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.  
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
                                                                                            ................................................. 
                                                                                                               podpis i pieczątka osoby uprawnionej         
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Nr Sprawy TW/10/2019     Załącznik nr 4 
do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia                                                            

...................................                                                      
 pieczęć firmy, adres, tel/fax     Data ..................................  

 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Wykaz wykonanych z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dostaw objętych zamówieniem. 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane 
należycie (np.: referencje, opinie, protokoły odbioru bez zastrzeżeń i uwag ze strony 
Zamawiającego). 
 

 
 

l.p 

 
Nazwa i adres Inwestora 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wartość netto  
wykonanych 

dostaw 

 
Termin realizacji 

 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

                                                                                             .................................................. 
        podpis i pieczątka osoby uprawnionej  


