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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na  dostawę pn. 

 

„Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną 

śmieciarką, z opcją wykupu” 
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I.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o. 

49-314 Pisarzowice, Śmiechowice 20 

tel. (77) 411 96 60, e-mail: zgksmiechowice.poczta.onet.pl 

godziny pracy: 07.00 – 15.00 

Adres strony internetowej: www.zwik.bipbrzeg.pl 

UWAGA!  Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pok. nr 2 

                   Miejsce otwarcia ofert:  Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pok. nr 5 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej "ustawą 

Pzp", a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:  

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U. z 2016 r. poz.1126),  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp.  

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 

46 ustawy Pzp.  

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu 

fabrycznie nowego (z produkcji 2017r.) samochodu śmieciarki jednokomorowej o pojemności 

skrzyni ładunkowej min 20 m3, przeznaczonego do odbierania i transportu  odpadów 

komunalnych.  

2. Wymagane warunki techniczne: 

PODWOZIE 
       1) Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej 
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       2) Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) 

       3) Rozstaw osi pojazdu w przedziale 3700-3900 mm  

       4) Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył; kontrola zawieszenia tylnego za 

pomocą pilota 

       5) Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 

       6) Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji 

       7) Nośność osi przedniej min 8000 kg 

       8) Nośność osi tylnej napędowej min 11500 kg 

       9) Nośność osi trzeciej min 7600 kg 

       10) Ogumienie 315/80R22,5, dopuszczany na osi skrętnej tylnej 385/65R/22,5, o rzeźbie bieżnika 

regionalny 

       11) Zderzak przedni plastikowy 

       12) Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 320KM bez ERG o pojemności powyżej 9 litrów i 

momencie obrotowym min 1600Nm 

       13) Norma emisji spalin Euro 6 

       14) Wydech pojazdu górny umieszczony za kabiną pojazdu 

       15) Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową 

       16) Zbiorniki paliwa o pojemności min 200 litrów 

       17) Skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna, lub w pełni zautomatyzowana bez 

pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu 1:16 umożliwiający manewrowanie 

z małymi prędkościami 

       18) System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach 

       19) Akumulatory min 2x180Ah oraz wyłącznik prądu 

       20) Alternator min 2400W 

       21) Kabina dzienna 3 osobowa przedłużona; przestrzeń za fotelami kierowcy i ławki pasażerów 

min 250mm, umożliwiająca przechowywanie wyposażenia oraz ubrań 

       22) Elektrycznie sterowane szyby 

       23) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne 

       24) Reflektory halogenowe H7 z LRD światłami do jazdy dziennej 

       25) Światła przeciwmgielne przednie 

       26) Radio z odtwarzaczem MP3 

       27) Immobilizer fabryczny 

       28) Tachograf z ważną legalizacją 

       29) Gniazdo elektryczne 12V 

       30) Wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe 

       31) Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim 

       32) Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzie do obsługi pojazdu. 

   

ZABUDOWA 
1) Zabudowa jednokomorowa o pojemności min. 20 m3  

2) Prasa hydrauliczna  ze zgniotem  

3) Ładowność 12 ton 

4) Skrzynia ładunkowa: konstrukcja stalowa w kształcie owalu, odporna na skręcania, ściany 

boczne, dach ora podłoga podłączone profilem narożnym, spawane spoina ciągłą, podłoga 



 

 

wykonana w kształcie zapewniającym optymalne gromadzenie odcieków, dno wyposażone w 

zbiornik na odcieki wraz z zaworem i wężem spustowym 

5) Odwłok:  wykonany z 2 ścian bocznych o sztywnej konstrukcji ramowej oraz z blach dna wanny 

o grub. 8 mm wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 

6) Sterowanie prasą z tyłu pojazdu : poprzez umieszczony w kabinie kierowcy terminal 

sterowniczy z następującymi funkcjami: hydraulika załadunku/wyładunku, lampy ostrzegawcze 

(koguty) zał/wył, wybór różnych schematów zagęszczenia odpadów, przełączenie obsługi 

opróżniania śmieciarki wewnątrz i na zewnątrz kabiny, dźwięk systemowy stały, dźwięk 

przerywany do sygnalizacji włączonego przycisku bezpieczeństwa  

7) sterowanie komfortowe umożliwiające automatyczne włączanie i wyłączanie mechanizmu 

prasowania 

8) całe nadwozie piaskowane i lakierowane na kolor pomarańczowy, rama standardowo 

lakierowana na kolor czarny RAL 9005 

9) Wysyp hydrauliczny 

10) Mechanizm załadowczy – wrzut na pojemniki  110 l, 240 i 1100 l  (wg PN EN-840-1) 

11) Uchylna płyta załadowcza obniżająca krawędź załadunkową  

12) Wyposażenie:  drzwi zasypu montowane po prawej stronie odwłoka, 2 lampy ostrzegawcze 

wraz z koszami osłonowymi, 2 reflektory robocze na odwłoku, 2 stopnie dla ładowaczy z 

czujnikami obciążenia, kaseta sterująca zewnętrzna do podnoszenia odwłoka, wypychani 

odpadów, uchwyt montażowy do szufli i łopaty, sygnał biegu wstecznego, reflektor biegu 

wstecznego, oświetlenie tylne zgodne z przepisami ruchu drogowego, boczne światła obrysowe, 

drogowe oraz hamowania na górze odwłoka, szesnasto-wtykowe gniazdo do podłączenia 

zasypu, kolorowy monitor zintegrowany z terminalem sterowniczym wraz z kamerą 

zamontowaną z tyłu nadwozia, instrukcja obsługi, katalog części zamiennych w języku polskim, 2 

zawory do odprowadzania odcieków ( w tylnej i przedniej części zabudowy) 

13) oznakowanie środka transportu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 

października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016r. 

poz. 1742).  

 

3.    Wymagania dotyczące okresu gwarancji : 

1) Gwarancja na podwozie min. 24 miesiące z min przebiegiem 60 000km, gwarancja na 
zabudowę min 24 miesiące. 
UWAGA!  termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane w cz. XV SIWZ.  

2)   Max 7- dniowy termin wykonania przeglądu samochodu, licząc od dnia zgłoszenia o wadzie i 

max 7-dniowy termin wykonania przeglądu samochodu, licząc od dnia zgłoszenia.                  

3)  Min 10-letni okres serwisu prowadzonego przez sprzedającego (producenta) po okresie 

gwarancji na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika. 

4)  Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia – min 10 lat od dnia 

potwierdzenia należytego wykonania umowy. 

5)    Podwozie i zabudowa wykonane zgodnie z prawem unijnym i posiadające znak CE. 

4.    Pozostałe wymogi : 



 

 

1)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne 

ryzyko na adres Zamawiającego (Śmiechowice 20), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli 

pracowników z obsługi urządzenia.  

2) W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty pojazdu i 

wyposażenia: - instrukcję obsługi samochodu w języku polskim (wersja papierowa i 

elektroniczna) zawierającą w szczególności warunki magazynowania pojazdu i wyposażenia, 

informacje dotyczące właściwości i bezpieczeństwa, w szczególności dokładny opis urządzeń 

zabezpieczających, informacje o zakresie zastosowań, do których urządzenia są 

przeznaczone, wskazując jednocześnie na niedopuszczalne sposoby użytkowania, - 

informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji pojazdu, - inne dokumenty specjalistyczne 

niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy, w tym procedurę zgłaszania 

urządzeń do serwisu w przypadku awarii, - instrukcję obsługi zabudowy w języku polskim, - 

książkę serwisową i kartę gwarancyjną w języku polskim, - zestaw co najmniej 2 kpl. 

kluczyków uruchamiających centralny zamek oraz samochód, - kopię wyciągu ze świadectwa 

homologacji w języku polskim, - potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

kopię karty pojazdu, -dowód rejestracyjny wraz z tablicami rejestracyjnymi. 

3) Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Śmiechowice Sp. z o.o. Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice. 

4) W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie 

trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

5) Pojazd powinien pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania pojazdu z 

produkcji jednostkowej i takiego pojazdu z produkcji seryjnej, którego parametry zostały 

specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu.  

6) Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z 

wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu oraz logo gminy.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz 

kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. W 

przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego, uszkodzeń  oraz stwierdzenia, że faktyczne 

parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w 

SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia.  Zaoferowany 

pojazd przez Wykonawcę musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

8)  Wykonawca (firma leasingowa) zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy 

sprzedaży na pojazd określony w  SIWZ.  

 
5.  Podstawowe warunki leasingu operacyjnego:  
 

1) czas trwania umowy: okres leasingu - 60 miesięcy - ustala się wysokość rat leasingowych 

opartych na stałej stopie procentowej (okres odsetkowy o stałej stopie oprocentowania 

stanowi 60 miesięcy),  

2) kaucja/opłata początkowa w wysokości 400 00,00 zł netto, 

3) 60 rat równych,  

4) wartość wykupu równa się wartości 1 % pojazdu, uiszczana wraz z ostatnią ratą leasingową,  

5) leasing operacyjny w walucie PLN,  



 

 

6) ubezpieczenie samochodu przez okres leasingu łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń 

pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela ponosi Zamawiający,  

7) ubezpieczenie w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW ze zniesioną konsumpcją sumy oraz ze 

zniesionym udziałem własnym w szkodzie i kradzieży (dopuszcza się ubezpieczenie we 

własnym zakresie przez Zamawiającego),  

8) rejestracja i opłata rejestracyjna pojazdu jest obowiązkiem Zamawiającego i ponosi on opłatę 

rejestracyjną we własnym zakresie,  

9) umowa na dostawę pojazdu określonego w przedmiocie zamówienia wraz z dodatkowym 

osprzętem będzie zawierała postanowienia SIWZ, a w szczególności dotyczące warunków 

umowy.  

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

66114000 – 2  Usługi leasingu 

34142510 – 6  Pojazdy do transportu odpadów. 

 

6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

8.    Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  

9.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

10.   Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 

10.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. 

10.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w „Formularzu ofertowym” części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ (art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10.4. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o  

których mowa w pkt. VII.2. SIWZ -  w odniesieniu do podwykonawców. 

10.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie 

dotyczy dalszych podwykonawców. 

10.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 



 

 

10.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

11.   Wymagania dot. gwarancji: 

Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na pojazd : podwozie wraz z zabudową i 

osprzętem, 

UWAGA!  Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisany w cz. XV SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Pożądany termin zrealizowania zamówienia: do 30 marca 2018r.  

UWAGA! Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w części XV SIWZ. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej SIWZ. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –  

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie; 

 2)  zdolności technicznej lub zawodowej  - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy samochodów- śmieciarek w formie leasingu 

operacyjnego; 

         3)  sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w    

               tym zakresie. 

3.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie uchylał się od 

zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

4.  Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

5.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są 

oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  



 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp (urzędujący 

członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurent), uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych 

w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Pzp z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp - 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 

ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 

ustawy Pzp.  

4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub 

na podstawie pkt. VI. 2 niniejszej SIWZ może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie 

Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.  

5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 



 

 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodną z ustawą,  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,  

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,  

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

9) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą,  

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

8.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

oświadczenia oraz dokumenty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ) + załącznik do oferty- 

wypełnione i podpisane przez Wykonawcę,  

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  oraz 

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 

które stanowić będą wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 i 3 do SIWZ), 

3) Harmonogram finansowy realizacji zadania,  

4) Pełnomocnictwo/upoważnienie/umocowanie prawne – w przypadku podpisania oferty i 

wymaganych załączników przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokument 

należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

5) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z 

otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp (wg wzoru 

stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ). 

  



 

 

W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów): 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie 

Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu,  

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,  

 

3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1) 

ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej.  

 

4. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) 

ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 



 

 

5. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) 

ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane4 lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.. 

 

6. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2., VII.3, VII.4., VII.5 nie są dołączane 

do oferty.  

7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:  

a) punkcie VII.2 ppkt. 1) i 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega 

z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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,  

b) punkcie VII.2 ppkt. 3) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert, 

8. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII. 1. ppkt. 2. dot. załącznika nr 

3 dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  



 

 

4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1. 

dotyczą każdego z Wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 2., 3. składane są przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

9.    Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane 

są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.  

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.  

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot 

udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej .  

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

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

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2).  

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie 

dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:  

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o 

których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 3 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub 

sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 



 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu 

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

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).  

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:  

a) za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca 

należy kierować / przekazywać na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej SIWZ, 

b) za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w pkt. I niniejszej SIWZ. Każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu,  

c)  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na 

adres poczty elektronicznej Zamawiającego: podany w pkt. I niniejszej SIWZ  – 

zgksmiechowice@poczta.onet.pl Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

imię i nazwisko Ryszard Bahrynowski 

tel. 77 411 96 60 

w  godz. pomiędzy 8:00 a 14:00 

3. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).  

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 

którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.  

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszczone na stronie internetowej: www.zwik.bipbrzeg.pl  

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania.  

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców. 

4. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść SIWZ.  
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2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.zwik.bip.brzeg.pl   

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i 

będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.  

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 

zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.  

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "Ogłoszenie o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 

jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa 

zamówień publicznych.  

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "Ogłoszenia o 

zmianie ogłoszenia” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający 

zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.zwik.bipbrzeg.pl  

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego.  

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej 

SIWZ.  

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym.  

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  
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4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.  

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach.  

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie 

korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a 

także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 

prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo 

/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców 

występujących wspólnie należy załączyć do oferty.  

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie 

może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  



 

 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 

wspólnej. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności 

jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 

zamknięta koperta).  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego i 

złożone bądź przesłane na adres Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza i 

opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

OFERTA „Leasing operacyjny fabrycznie  nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką, z 

opcją wykupu” 

Nie otwierać przed dniem 26.02.2018 przed godz. 11:15 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny 

ofert: 

1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub 

dokumentów: 

a) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,  

b) potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego,  

c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia,  

d) oświadczenia o którym mowa w pkt. VII. 1. 2) niniejszej SIWZ,  

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,  

f) pełnomocnictw,  

jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających: 

a) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez Zamawiającego, 

c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, 

niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.  



 

 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

XII. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać do dnia: 26.02.2018 r. do godz. 11.00 

w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pokój nr 2 (sekretariat). 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 26.02.2018r., o godz. 11.00 

w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pokój nr 5 na parterze. 

 

XIV.      OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

XV.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

 

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,  

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,  

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 

parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację od 0-100pkt. 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert przedstawione poniżej: 



 

 

 Cena brutto za realizację całości zamówienia (wartość nowego pojazdu i kosztów leasingu 

operacyjnego)                                - 60 

 Termin dostawy                                        - 30  

 Okres gwarancji jakości                                         - 10  

5. Postanowienia dot. kryterium „cena”(C):  

Liczba punktów w  tym kryterium zostanie przyznana według wzoru:  

C = (C min/C o) x 60 pkt 

gdzie:  

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 

6. Postanowienia dot. kryterium „termin realizacji” (T):  

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez 

Wykonawcę termin wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin 

wykonania zamówienia w następującym przedziale:  

a) maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia to 30 dni od daty zawarcia umowy,  

b) powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę 

terminu dostawy według następujących zasad:  

1) termin dostawy do 30.03.2018r. –  30 pkt  

2) termin dostawy do 7 dni po 30.03.2018r. –  10 pkt  

3) termin dostawy powyżej 7 dni po 30.03.2018r. –  0 pkt 

        Sposób przyznawania punktów: Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma 

maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 

         UWAGA! Termin dostawy nie może być dłuższy niż do dnia 14.04.2018r. 

          Oferta z terminem dostawy po 14.04.2018r. zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań 

niniejszej SIWZ. 

7.    Postanowienia dot. kryterium „okres gwarancji ” (G):  

        Liczba punktów w kryterium okres gwarancji zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany 

przez Wykonawcę okres gwarancji na podwozie i zabudowę. Ocena ofert polegać będzie na 

przyznaniu wagi punktowej stosując następujące przedziały:  

               1)   gwarancja powyżej 24 miesięcy – 10 pkt 

               2)   gwarancja 24 miesiące – 5 pkt   

       Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach. 

       UWAGA! Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. 

Oferta z terminem gwarancji krótszym niż 24 miesiące zostanie odrzucona jako nie spełniająca 

wymagań SIWZ. 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria C+T+G) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu 

czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. 

niniejszej SIWZ . 

9. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do 



 

 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, podając w szczególności:  

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację. 

       2)   informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.  

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego – 

www.zwik.bipbrzeg.pl.   

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert  

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamieszczona również zostanie na stronie internetowej Zamawiającego – www.zwik.bipbrzeg.pl   

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia.  

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:  

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub  

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),  

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione, o których mowa w 

pkt.XVIII.3 niniejszej SIWZ lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest 

zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.  

http://www.zwik.bipbrzeg.pl/
http://www.zwik.bipbrzeg.pl/


 

 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

XVII.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY 

 

Umowa leasingu operacyjnego w sprawie realizacji zamówienia publicznego może zostać zawarta na 

standardowym wzorze umowy stosowanej przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących 

postanowień: 

1. Zamawiający wniesie pierwszą wpłatę w wysokości 45% brutto wartości przedmiotu 

zamówienia , pozostała kwota zostanie podzielona na 60 równych rat oraz opłatę końcową 1 % 

wykup.  

2. Czas obowiązywania umowy nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat). 

3.  W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako 

korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez Finansującego 

przedmiotu zamówienia (leasingu), wszelkie podatki oraz inne opłaty z wyjątkiem podatku od 

środków transportu, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem 

umowy leasingu. Cena nie obejmuje kosztu opłaty za rejestrację pojazdu. 

4.     Zmienne miesięczne raty leasingowe. Oprocentowanie zmienne – część odsetkowa raty bieżącej 

ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwyższeniu w przypadku jego wzrostu. 

Wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na 

wartości WIBOR 1M=1,65% ( z dnia 14 lutego 2018r.), 

5.     Umowa przewiduje możliwość skrócenia na wniosek Zamawiającego okresu leasingu w trakcie 

jej trwania z zachowaniem obowiązujących przepisów. W takim przypadku wysokość pozostałych do 

spłaty płatności leasingowych zostanie ustalona na takim poziomie, aby wewnętrzna stopa zwrotu z 

inwestycji (IRR) liczona dla strumienia wszystkich płatności leasingowych nie uległa zmianie, 

6.    Przedmiot umowy objęty jest gwarancją (na podwozie i zabudowę) …… miesięcy. 

7.    Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w 

terminie nie dłuższym niż do dnia ………..2018r. 

8.   Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy do 6 godzin, czas napraw usterek 

maksymalnie 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności naprawy usterek w 

ciągu 2 dni roboczych, Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy. W takim 

przypadku czas naprawy usterek nie może być dłuższy niż 5 dni. 

9.     Wymiana głównych zespołów maksymalnie 5 dni. 

10.  Wykonawca gwarantuje sieć serwisową zapewniającą obsługę na terenie RP (serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny). 



 

 

11.   Łączna wartość zadania (wartość nowego pojazdu i kosztów leasingu operacyjnego) zgodnie z 

umową określono na kwotę netto: …………….………………..….. złotych + VAT: …………………………………….. 

złotych, kwotę brutto: …………………………………………. (słownie: .................................................. złotych, 

w tym :  

Rodzaj opłat 
Numer 

raty 
% ceny 

Kwota netto 

(PLN) 
VAT (PLN) 

Kwota brutto 

(PLN) 

Wstępna  

rata 

leasingowa  

1 45 

 

 

  

 

Pozostałe  

równe raty  

leasingowe  

60  

   

Wartość 

końcowa  
1 1 

   

 

12.   Zamawiający ma prawo w dowolnym okresie trwania umowy leasingowej wystąpić z 

wnioskiem do Wykonawcy o zmianę wysokości rat leasingowych, przy czym Wykonawca nie będzie 

pobierał dodatkowych opłat za zmiany harmonogramu płatności leasingowych, sporządzenie 

aneksów do umowy a także innych czynności. 

13.   Przedmiot umowy przechodzi z mocy umowy leasingu na własność Zamawiającego jako 

korzystającego, po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej 

wynikających oraz opłaty końcowej. 

14.   Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a 

Zamawiającym daty i godziny odbioru. Do wydania przedmiotu umowy może dojść wyłącznie w 

czasie godzin pracy Zamawiającego. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Śmiechowice 20, 

49-314 Pisarzowice). 

15.    Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, gdy: stwierdzi wady przedmiotu 

umowy oraz gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub w 

ofercie Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy 

zgodnego ze SIWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego 

terminu, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości. 

16.     Raty leasingowe płatne co miesiąc w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT  zgodnie z harmonogramem płatności. Kwota wykupu przedmiotu umowy płatna w terminie 14 

dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT, albo wliczona do ostatniej raty leasingowej. 

17.    W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych. 

18.   Umowę zawiera się na czas oznaczony tj. 5 lat od daty podpisania. Po tym okresie Wykonawca 

zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu niniejszej umowy za cenę 1 % 

wartości ogólnej pojazdu co stanowi kwotę: ……….................... złotych brutto. (słownie : 

..............................................................................................) w terminie 14 dni od dnia uiszczenia 

ostatniej raty (60 rata)  

19.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 



 

 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania części umowy.  

20.  Z czynności dostawy i przekazania przedmiotu umowy zgodnego ze złożoną ofertą, sporządzony 

zostanie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez obie strony.  

21.  Opłaty miesięczne będą płatne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

przedmiot leasingu został oddany Zamawiającemu do eksploatacji.  

22. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto 

przedmiotu umowy określonego w pkt. 7.  

23. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto 

przedmiotu umowy określonego w pkt. 7, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp.  

24.  W przypadku opóźnienia Wykonawcy z dostarczeniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy określonego w 

pkt. 7 za każdy dzień opóźnienia.  

25. Kary umowne określone w niniejszej umowie nie wyłączają odpowiedzialności 

odszkodowawczej stron na zasadach ogólnych.  

26.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.  

27. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy.  

28.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach unormowań ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i wymagają 

formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.  

29. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

30. Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

31.  Niniejsza Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron.  

32.  Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 



 

 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku 

uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 

stronie internetowej zamawiającego – www.zwik.bipbrzeg.pl    

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

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

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia.  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu.  

http://www.zwik.bipbrzeg.pl/


 

 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy  

16. Kopię odwołania Zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej – www.zwik.bipbrzeg.pl , jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,  wzywając Wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej 

w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 

braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.  

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.  

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

XX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 

ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 

przez uczestników postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek 

http://www.zwik.bipbrzeg.pl/


 

 

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI  

 

Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:  

1. Formularz OFERTY  

2. OŚWIADCZENIE Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

3. OŚWIADCZENIE Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

4. OŚWIADCZENIE Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samem grupy 

kapitałowej  

5. ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

6. WYKAZ wykonanych dostaw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

(miejscowość, dnia) 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T Y  

 

1. Nazwa zamówienia,  znak:  ZP.271.1.2018 

Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu  z zamontowana śmieciarką, z opcją 

wykupu. 

2. Wykonawca: 

1) Nazwa firmy .............................................................................................................................  

2) Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica) ...................................................... 

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

3) Numer telefonu .................................................................................................................  

4) Regon .........................................................................................................................................  

5) NIP .........................................................................................................................................  

6) Nazwa Banku .............................................................................................................................  

7) Numer konta .............................................................................................................................  

3. Podwykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia: 

(jeżeli  występuje):  

1) Adres (kod, miejscowość, ulica) .........................................................................................  

2) Numer telefonu ….............................................................................................................  

3) NIP .........................................................................................................................................  

4) Regon .........................................................................................................................................  

5) Inne ……................................................................................................................................. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, środka transportowego wyszczególnionego 

w punkcie 4 niniejszego formularza ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składamy niniejszą ofertę:  

4. Oferuję/emy dostawę środka transportowego – fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z 

zamontowaną śmieciarką,  przeznaczonego do odbioru i wywozu odpadów komunalnych: 

marka samochodu ..................................................................................................................... 

typ .............................. rocznik......................... przebieg....................... km, numer VIN:    

…................................ za cenę: 

cena netto ………………………………..zł,  

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



 

 

podatek VAT: …............ % ………………zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………………… zł)  

cena brutto ………………………………..zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………………… zł) 

 

Rodzaj opłat  Numer raty  % ceny Kwota netto 

(PLN) 

VAT 

(PLN) 

Kwota brutto 

(PLN) 

Wpłata 

początkowa  

     

Pozostałe  

równe raty  

leasingowe  

     

Wartość 

końcowa  

(wykup) 

     

 

5. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za kwotę: netto ……………………………………………. zł 

podatek VAT …..% w kwocie: …………………………… zł,  

brutto: ……………………………………. zł (słownie brutto: ……………….…………..………………………………)  

6. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia :    ….…………................. 2018r.  

7. Okres gwarancji na cały pojazd (podwozie i zabudowa) określony w punkcie 4 wynosi ............. 

miesięcy.  

8. Osoba/osoby do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań umowy: 

• tel. kontaktowy ……………………… 

• tel. kontaktowy …………………….. 

9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: Nazwisko i imię stanowisko, telefon/fax 

Zakres:  

1) do reprezentowania w postępowaniu ..................................  

2) do zawarcia umowy ..............................................................  

10. Oświadczenia dotyczące postanowień SIWZ:  

1) Oświadczamy, iż powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia określone w  SIWZ znak: ZP.271.1.2018. 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z w/w SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w w/w SIWZ.  

4) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.  

5) Wadium nie jest wymagane.  

6) Oświadczamy, że załączone do w/w SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz 

postanowienia i warunki do umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy wraz z 

załącznikami (specyfikacją, protokołem odbioru przedmiotu zamówienia) w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.  



 

 

8) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami 

/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.  

 

Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty wymagane w SIWZ (również dodatkowe 

dotyczące podwykonawcy): 

1) ..................................................................... 

2) ...................................................................... 

3) ..................................................................... 

4) ..................................................................... 

5) .................................................................... 

6) ..................................................................... 

 

 

 

........................., dnia ........................ 2018 r.   .................................................................... 

           /Podpis osoby-osób uprawnionych - pieczęć/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

                                                             



 

 

 

 Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 Śmiechowice Sp. z o.o.  

 Śmiechowice 20 

 49-314 Pisarzowice  

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowana śmieciarką, z 

opcją wykupu (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Śmiechowice Sp. z o.o. Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice (oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w   SIWZ nr ZP.271.1.2018 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  



 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w SIWZ nr ZP.271.1.2018 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

……………………………………..,w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

 Śmiechowice Sp. z o.o. 

 Śmiechowice 20 

        49-314 Pisarzowice 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką, z 

opcją wykupu (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Śmiechowice Sp. z o.o., Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice (oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt.12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.              ………………………………………… 



 

 

               (podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                          …………………………………… 

                  (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.                  ………………………………………… 

               (podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie achodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.                  ………………………………………… 

                   (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.      

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

                         (podpis) 



 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

 Śmiechowice Sp. z o.o. 

 Śmiechowice 20 

        49-314 Pisarzowice 

DANE WYKONAWCY: 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... 

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

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

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

Na  potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Leasing operacyjny fabrycznie 

nowego  samochodu z zamontowana śmieciarką, z opcją wykupu oświadczam, że: 

1) * przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp i 

przedkładam  poniżej „Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej”: 

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

(nazwa podmiotu, adres, tel/fax, e-mail) 

 

        ……………………………… 
        Podpisy przedstawicieli Wykonawcy  

        upoważnionych do jego reprezentowania 
 
 
2) * nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. 

 

 

………………….………………..……………………………………. 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy  

upoważnionych do jego reprezentowania 

*niewłaściwe skreślić 

 

……………………………………….. dnia ……………………2018r. 

                (miejscowość) 

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI  LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  DO  TEJ  SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ (o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp) 



 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Ja/my, niżej podpisany/i 

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

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

o ś w i a d c z a m (/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (dalej „Pzp"), odda Wykonawcy 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniono zasoby) 

do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia pn.  

Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowana śmieciarką, z opcją wykupu   

1) Zdolności techniczne w zakresie*. 

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

2) Zdolności zawodowe w zakresie*. 

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

3) zdolność finansową w zakresie*. 

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

4) zdolność ekonomiczną w zakresie*. 

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

W związku z tym, że Wykonawca, któremu udostępniamy zasoby polega na naszych zdolnościach w 

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia* lub kwalifikacji zawodowych* lub 

doświadczenia*, stosownie do treści art. 22a ust. 4 Pzp, oświadczamy, że wykonamy następujące 

prace, do realizacji których te zdolności są wymagane: 

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

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

……………………………………..(miejscowość), dnia ........... . ........ r. 

          

 

 

                                                                                                                                   ……………………………………… 
                             (podpis) 

Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z których Zamawiający może pobrać odpisz właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić 

Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej lub wskazać dostępność takich dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

 



 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
……………………………………………….. 
    Nazwa i adres Wykonawcy 
 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH  DOSTAW 
dla postępowania pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną 

śmieciarka, z opcją wykupu” 
 

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania wykonałem/wykonaliśmy następujące dostawy w formie leasingu 
operacyjnego samochodów-śmieciarek : 
 
 

Lp. Nazwa zadania Wartość 
zadania 

Data 
realizacji 

Zamawiający 
nazwa i 
adres 

Nazwa 
Wykonawcy* 

      
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 -wypełniają Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
 
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzający należyte 
wykonanie dostaw wykazanych w tabeli (np. list referencyjny). Brak dokumentu lub 
dokument nie potwierdzający należytego wykonania będzie skutkował nieuznaniem jej za 
należycie wykonaną. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko, pieczątka Wykonawcy 


