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I. ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel.
87 4299181, fax 87 4299170, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA
a) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepi-

sach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicz-
nych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzie-
lenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

b) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701

i następne kodeksu cywilnego.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa  dla PWiK Sp. z o.o. w Giżycku „Przyczepki – urządze-
nia do czyszczenia kanalizacji”.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Napęd silnikiem spalinowym o mocy 23 KM lub większej, wyposażonym w elektryczny roz-

rusznik, akumulator oraz zintegrowany z silnikiem, wykonany z tworzywa, zbiornik paliwa o po-
jemności min. 12 litrów.

2. Pompa ciśnieniowa z zabezpieczeniem przed pracą bez wody, o min. parametrach robo-
czych: wydatek wody 50 ltr/min przy ciśnieniu roboczym 150 bar.

3. Zespół napędowy silnik / pompa umieszczony w przedniej części urządzenia na dodatkowej
ramie wyposażonej w tłumiki drgań.

4. Zespół napędowy umieszczony pod pokrywą ochronną wykonaną z wytrzymałego tworzywa.

5. Zbiornik wody nierozłącznie zintegrowany z podwoziem, wykonany z tworzywa sztucznego
- pojemność co najmniej 400 ltr. umieszczony nad osią wózka,.

6. Bęben roboczy, umieszczony w tylnej części maszyny, przystosowany do nawinięcia min.
80m węża 1/2”.

7. Wąż ciśnieniowy o średnicy 1/2" (ND13) i długości 50m testowany do ciśnienia roboczego
min. 250 bar.

8. Bęben z wężem zasilającym 3/4” 50m.

9. Bębny (roboczy oraz zasilający) umieszczone obok siebie w poziomie w tylnej części urzą-
dzenia.

10. Akcesoria / Sterowanie:

a) bezstopniowy zawór regulacyjny,
b) manometr,
c) zawór trójdrożny,
d) filtr wody z automatycznym zaworem oraz wymiennym wkładem,
e) awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony pomiędzy bębnami.

11. Zintegrowana ze zbiornikiem wody, zamykana skrzynka narzędziowa o pojemności min. 60
ltr.

12. Lampa obrotowa ostrzegawcza oraz lampa oświetlająca miejsce pracy.

13. Jednoosiowe podwozie specjalne, zintegrowane z nadbudową (stanowiące nierozłączną ca-
łość), przystosowane do obciążenia 750 kg., wyposażone w kulowy zaczep holowniczy oraz
koła 13".

14. Rama oraz wszystkie metalowe elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
galwanizowanie.

15. Homologacja na kompletną przyczepkę specjalną (podwozie +nadbudowa).
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16. Akcesoria robocze:

a) głowica kanałowa kulista 1/2" z otworem do przodu i otworami do tyłu,

b) głowica kanałowa kulista 1/2" z otworami do tyłu,

c) głowica 1/2” punktowa,

d) głowica 1/2” granat,

e) lanca ciśnieniowa,

f) zabezpieczenie przed pracą bez wody,

g) prowadnik wewnątrzstudzienkowy węża ciśnieniowego,

h) prowadnik nastudzienkowy węża ciśnieniowego,

i) kółko prowadzące przyczepki,

17. Waga maszyny bez wody: max. 340kg

18. Wymiary:

a) dł. max.2800mm,

b) szer. max. 1250mm,

c) wys. max. 1100 mm

19. Całość wykonana zgodnie z wymogami CE.

IV. TERMIN REALIZACJI
Zadanie należy zrealizować do dnia 15 grudnia 2016 r.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) zawierający cenę ryczałtową za wykonanie całości

zamówienia.

2. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia odnosząca się do wszystkich punktów opi-
su przedmiotu zamówienia w dokumentacji przetargowej.

Oferta, która nie będzie spełniała

VI. OKRES GWARANCJI
Wymagany okres gwarancji- min. 2 lata.

VII. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY
1. Cenę oferty należy podać jako cenę w wartości netto.
2. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego musi być zawarty w cenie

oferty.
VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IX. KRYTERIA  OCENY I WYBORU OFERTY
O wyborze oferty przez Zamawiającego  decydować  będą  następujące kryteria:

Cena - 100 % (minimalizacja)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, który złożył najkorzystniej-
szą cenowo ofertę, spełniającą wymogi opisu przedmiotu zamówienia, w celu prezentacji ofe-
rowanego przedmiotu zamówienia (sprawdzenie zgodności z wymaganiami postawionymi
w opisie przedmiotu zamówienia). Miejsce prezentacji - teren miasta Giżycka. Koszty takiej
prezentacji ponosi Wykonawca.
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Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Pisemne oferty należy składać do dnia 15.11.2016 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Przedsiębior-
stwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko z dopiskiem:

Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa przyczepki – urządzenia do czyszczenia kanalizacji
nie otwierać przed 15.11.2016 r. godz. 12:15

Oferta złożona po terminie  zostanie  zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XI. OTWARCIE OFERT
Nastąpi w dniu 15.11.2016r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego  w  Giżycku  przy ul.
Obwodowej nr 6, pok. nr 24.

XII. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
 Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
 Marek Jatkowski – tel. jw.

XIII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Do całości zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
XXII.  Załączniki do dokumentacji przetargowej:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Projekt umowy (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
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zał. nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA  CENOWA
Wykonawca :
1. Zarejestrowana nazwa  firmy i jej adres:

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

......................................................................................................... e-mail: ……………………….…
2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi  dokumentami przetargowymi dotyczącymi

dostawy dla PWiK Sp. z o.o. w Giżycku „Przyczepki – urządzenia do czyszczenia kanaliza-
cji”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę netto w złotych
[PLN]:

cena netto …………………… + należny podatek VAT,

słownie zł: …………..…………………………………………………….. + należny podatek VAT,

W powyższej cenie jest zawarty koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiające-

go, tj. PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Obwodowa 6.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2016 r.

3. Okres gwarancji: ....................................... liczone od dnia dostawy i odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

4. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.
5. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

a w przypadku wygrania przetargu  przez  cały czas trwania umowy.

Załączniki:
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy

........................................................                                                …………………………......
miejscowość, data podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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zał. nr 2

UMOWA Nr DI.02-D/06/16 - PROJEKT
na wykonanie robót budowlano-montażowych

zawarta w dniu  ………….2016 roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon

790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1.  inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………….
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1.
Przedmiot zamówienia

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
dostawa dla PWiK Sp. z o.o. w Giżycku „Przyczepki – urządzenia do czyszczenia kanaliza-

cji”.
§ 2.

Termin realizacji robót
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: do 15.12.2016 r.

§ 3.
Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, któ-
re wyraża się kwotą:
netto: ………………….. zł + należny podatek VAT
(słownie zł:………………………………………………………..) + należny podatek VAT, w tym:

1 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje

§ 4.
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 5.
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Protokolarne przekazanie przedmiotu zamówienia..

§ 6.
Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Siedziby Zamawiającego w terminie określonym
w § 2.

2. Strony dokonają protokolarnego odbioru przedmiotu po uprzednim sprawdzeniu jego zgodności
z opisem z dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzeniu prób jego działania na kanalizacji
sanitarnej.

§ 7.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Rozliczenie zadania nastąpi fakturą po dokonaniu pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.
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2. Należność fakturę zostanie zapłacona w terminie 14 dni licząc od daty jej przekazania Zamawiające-
mu.

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu
określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.
Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto + na-

leżny podatek VAT określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w

wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto + należny podatek VAT określonego w § 3, ust.1 za każdy
dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zama-
wiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto + należny podatek VAT ustalonego w § 3 ust.1
umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 2 lat
licząc od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.

3. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w ter-
minie do 10 dni od ich ujawnienia.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma
prawo bez uzyskiwania akceptacji Wykonawcy, powiadamiając go na piśmie, zlecić usunięcie wad in-
nemu Wykonawcy i obciążyć kosztami Wykonawcę z niniejszej umowy.

§ 10.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą zała-
twiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, roz-
strzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy usta-
wy Kodeks cywilny.

§ 12.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zama-

wiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY
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zał. nr 3

,,OŚWIADCZENIA WYKONAWCY’’

1. Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia  do wykonania  prac lub czynności określonych
w  dokumentacji przetargowej.

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

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

4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej
odstąpił z naszej winy.

5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas

z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że przedmiot dostawy jest zgodny z wymogami zawartymi w dokumentacji prze-

targowej.
8. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu

ofertowym są kompletne i prawdziwe.

...................................................                                    .................................... .............
miejscowość, data podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


