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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki 

 

nr sprawy: 

01/2019 

 

 
zatwierdzam:   Grzegorz Szulc 

                        Prezes Zarządu 

 

 

 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Gospodarka  Komunalna  Sp. z o.o. 

ul. Górna 1, 11-015  Olsztynek 

KRS: 0000451643 

NIP: 7393857763 

REGON: 28145910800000 

tel. (89) 519 20 48, fax (89) 519 20 33 

e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl 

Godziny pracy: 700- 1500  poniedziałek - piątek 

adres strony internetowej:  www.gko.com.pl 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.), zwanej w dalszej treści SIWZ ,,PZP’’, a także wydanymi na 

podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie z 
zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy 
pisemnej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 - 46 PZP. 
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4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp. 
5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami „procedury odwróconej” - art. 

24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. 
 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie 
nowej koparko – ładowarki z wykupem. 

 

KODY CPV: 
43261000-0 Koparki mechaniczne 
43261100-1 Ładowarki mechaniczne 

66114000-2 Usługi leasingu  
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
a) charakterystyka techniczna: 

 

• koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do 
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, 

• masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg, 

• długość transportowa maszyny do 5,7 m, 

• silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej minimum 90 KM, 
bez filtra cząstek stałych DPF i/lub filtra DOC, spełniający normę emisji spalin 
minimum min. Stage 4, 

• napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 

• koła jezdne z oponami: przednie 20” i tylne w rozmiarze 26” 

• przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 

• Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez 
jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) 

• średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m, 

• skrzynia biegów maszyny manualna przełączalna pod obciążeniem, minimum 
cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył, 

• 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, 
samoregulujący się, 

• system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu 
hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, 

• układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 

litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar, 

• stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 

• błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, 

• kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji 
ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB. 

• zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, 
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• koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji 
satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, 
miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym 

• automatyczna blokada mechanizmu różnicowego typu LSD 

• sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni 
mechanicznych, 

• musi posiadać system zapewniający samo-poziomowanie łyżki ładowarkowej 
oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, 

• musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 

• łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 

jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i 
wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki 

• widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, 

• pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m, 

• maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, 

• udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg, 

• sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych, 

• musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 

• łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm, 

• ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie 
(teleskopowe), 

• głębokość kopania minimum 5,95 m, 

• wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) 

minimum 3,5 m, 

• udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 
kg, 

• siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN, 

• łyżka skarpowa o szerokośći  1500 mm. ± 20 mm, 

• szybkozłącze koparkowe mechaniczne. 

 
b) wymagania dodatkowe: 

 

• gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36 
miesięcy od dnia odbioru koparko-ładowarki bez ograniczenia motogodzin, z 
zastrzeżeniem, iż termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i będzie 

oceniane na warunkach opisanych w cz. XIII SIWZ. Uprawnienia z gwarancji 
co najmniej jak przewidziane w kodeksie cywilnym 

• dostawa koparko-ładowarki w ciągu 30 dni od podpisania umowy, 

• dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem 

producenta oferowanej koparko-ładowarki co poświadczy stosownym 
oświadczeniem producenta; 

• dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną 
koparko-ładowarkę, 

• zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, 

• odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 

50 km od siedziby Zamawiającego (dot. serwisu pogwarancyjnego), 

• zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić 
maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie 

naprawy maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia, 
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• oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w 

pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz 
instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, 

• dostawca  przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w 

zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki. 

 
3. Pozostałe wymogi: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na 
własne ryzyko na adres Zamawiającego (11-015 Olsztynek ul. Górna 1), gdzie 
dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia. 

2. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – Gospodarka Komunalna sp. 
z o.o. ul. Górna 1,  11-015 Olsztynek. 
3. W przypadku konieczności serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym 

Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do 
punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. 
4. 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. 

 
 
4. 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); 
2) 59 rat równych; 
3) opłata wstępna równa się 10% wartości pojazdu netto/brutto; 

4) wartość wykupu równa się 10% pojazdu brutto/netto, uiszczana wraz z ostatnią ratą 
leasingową, 

5) leasing operacyjny w walucie: PLN, 
6) ubezpieczenie pojazdu 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 we własnym zakresie 
przez Zamawiającego, 

8) końcowa umowa na dostawę pojazdu określonego w przedmiocie zamówienia  wraz z 
dodatkowym osprzętem będzie zawierała postanowienia SIWZ, do której Wykonawca 
załączy szczegółową Specyfikację i protokół odbioru przedmiotu zamówienia, 

9) Wykonawca zrealizuje zamówienie dostawy pojazdu określonego w przedmiocie 
zamówienia. 
 

5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania 
części zamówienia podwykonawcom: 

 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V.3 niniejszej 



5 

Specyfikacji (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 Zamawiający powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, 

o których mowa w pkt VI -  w odniesieniu do podwykonawców. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy 
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. 

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. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień 

uzupełniających. 

 
 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Wymagany termin zrealizowania zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA 
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1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

12-23 ustawy. 

3. Dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1, oraz pkt 8 ustawy, Zamawiający wykluczy z 

postępowania 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 (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

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 ust. 1 pkt. 15 ustawy, 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. 

4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 
pkt. 16-20 lub na podstawie niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
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 
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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 na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie 

wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

10. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej; Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. 

11. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 

zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których 

mowa w niniejszej SIWZ. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000798
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, zgodnie z niniejszą SIWZ. 

12. 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 się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

13. 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. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ)- wypełniony i 

podpisany przez Wykonawcę, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 

które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 

2 i 3 do SIWZ), 

3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 

4) Projekt umowy - Opracowany przez Wykonawcę projekt umowy na dostawę w 

formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki 

uwzględniający wszystkie postanowienia niniejszego SIWZ - parafowany przez 

Wykonawcę, 

5) Harmonogram finansowy realizacji zadania, 

6) Pełnomocnictwo/upoważnienie/umocowanie prawne – w przypadku podpisania 

oferty i wymaganych załączników przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Dokument należy złożył w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii – zgodnie z zapisami SIWZ). 

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 
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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 Pzp, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności, 

5) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

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 wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

6. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) punkcie VI.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 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) punkcie VI.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. VI. 1 Ppkt. 2) dla 

każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

4) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1. dotyczą każdego z 

Wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w pkt. VI.2., VI.3., VI.4., VI.5. 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, 
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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. VI.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. VI.2. ppkt. 1 - 5 w odniesieniu do 

podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Marta Gramś 

 tel.: (89) 519 20 48; 

 e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl 

od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00 z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy. 

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie  za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r.  Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), 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 

2019 r. poz. 123). 

3. Modyfikacja treści SIWZ: 
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1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, 

w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: 

www.gko.com.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 Specyfikacji 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 Specyfikacji prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 

"ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 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.gko.com.pl 

 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona 
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czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 

uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Powinno ono być załączone w oryginale lub kopii 

notarialnie poświadczonej. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz 

opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII 

niniejszej Specyfikacji. 

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

7. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 

inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji. 

10. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 

w tych dokumentach. 

11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 
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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. VII. 8 w sprawie dokumentów 

wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

15. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

16. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

Zamawiającego na adres podany w niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, 

dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki 
 

Nie otwierać przed dniem 25.06.2019 r. przed godz. 10:15 

 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z 

wymaganych informacji. 

 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1481 

t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego do dnia 

25.06.2019 do godz. 10:00. 

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 25.06.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te 

informacje na stronie internetowej. 

6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

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

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

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

wariantowości cen. 

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

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca wyodrębni wartość pojazdu. 

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

a) Cena (C) – 60% = 60 pkt 

b) Okres gwarancji jakości (G) – 40% = 40 pkt   

 2. Kryterium „Cena (C) rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę. 

 3. Ofercie o najniższej cenie Zamawiający przyzna 60 punktów, a każdej 

następnej ofercie przyzna liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, zgodnie z 

wzorem: 

 

C  =  (Cmin / Co) x 60 pkt 

 
gdzie: 
 

C  - ilość punktów przyznana w kryterium cena, 
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł), 
Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł); 
 
W kryterium Cena oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 
punktów. 

 
4. Kryterium okres gwarancji: 
Zamawiający ustala, że minimalny wymagany okres gwarancji (G) na przedmiot 

zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru koparko-ładowarki. Punkty w 
przedmiotowym kryterium zostaną przyznane za przedłużenie okresu gwarancji 
ponad ustalony w SIWZ minimalny okres, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) w przypadku przedłużenia gwarancji o okres do 12 miesięcy – oferta wykonawcy 
otrzyma 10 pkt; 

b) w przypadku przedłużenia gwarancji o okres do 24 miesięcy – oferta wykonawcy 
otrzyma 20 pkt; 
c) w przypadku przedłużenia gwarancji o okres do 36 miesięcy – oferta wykonawcy 

otrzyma 30 pkt; 
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d) przypadku przedłużenia gwarancji o okres do 48 miesięcy – oferta wykonawcy 

otrzyma 40 pkt; 
 
W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający 

odrzuci ofertę jako nie odpowiadającą treści SIWZ. 
 

W kryterium Okres gwarancji oferta Wykonawcy może otrzymać 

maksymalnie 40 punktów. 
 

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

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. 
6. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać 

będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, zgodnie z SIWZ. 

7. 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. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
  

1. 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, w 

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

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, 

możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

3. 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, o których stanowi art. 93 

ust. 1 Pzp. 

 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa. Treść zawartej umowy będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami 

zawartymi w SIWZ i nie może zawierać innych rozwiązań niekorzystnych dla 

Zamawiającego. Wprowadzenie zapisów SIWZ do umowy musi być zgodne z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami i w razie sprzeczności regulacja ustawowa 

ma pierwszeństwo. Umowę na wezwanie Zamawiającego przygotuje wybrany 

Wykonawca z uwzględnieniem następujących wymagań: 

1) Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa oddać 

Zamawiającemu do używania zakupiony pojazd o parametrach zgodnych z zapisami 

niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnych z treścią 

złożonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu oferty, stanowiących 

integralną część niniejszej umowy. 

2) Do przedmiotu umowy dołączone będą następujące dokumenty: 

a) książka gwarancyjna lub odpowiednie zapisy w umowie, 

b) dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym. 

3) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy opłatę leasingową zgodnie z 

punktem 6. 

4) Zamawiający wniesie czynsz inicjalny w wysokości 10% wartości pojazdu netto 

plus Vat, a pozostała wartość za przedmiot zamówienia zostanie podzielona na 59 

równych rat oraz 10 % wykup (wartość końcowa) uiszczany wraz z ostatnią ratą. 

5) Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem 

przedmiotu leasingu i on również dokonuje odpisów amortyzacyjnych w tym zakresie. 

6) Łączna wartość zadania (wartość używanego pojazdu i kosztów leasingu 

operacyjnego) zgodnie z umową określono na kwotę ………………. złotych netto + VAT 

złotych …........................................................................... złotych brutto 

(słownie: ................................................ złotych brutto), w tym: 

 

Rodzaj 

opłat 

Liczba 

opłat 

Opłata 

W % 

Kwota 

netto 
VAT 

Kwota 

brutto 

Wstępna 

rata 

leasingowa 

1 10 

   

Pozostałe 

równe raty 

leasingowe 

59  

   

Wartość 

końcowa 
1 10 % 

   

 

7) Zamawiający ma prawo w dowolnym okresie trwania umowy leasingowej wystąpić z 

wnioskiem do Wykonawcy o zmianę wysokości rat leasingowych, przy czym 
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Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat za zmiany harmonogramu 

płatności leasingowych, sporządzenie aneksów do umowy a także innych czynności. 

8) Ustala się wysokość rat leasingowych opartych na stałej stopie procentowej – okres 

odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 60 miesięcy. 

9) Cena obejmuje wszystkie koszty dostawy, w tym transport, podatek, itp. 

10) Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem i dokonywać nakładów dla utrzymania jego zdolności technicznej do 

użytku. 

10) Koszty eksploatowania przedmiotu umowy obciążają Zamawiającego. 

11) Ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi 

Zamawiający. 

12)  Przedmiot leasingu ubezpiecza korzystający (Zamawiający). 

13) W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić 

przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, poza normalnym zużyciem 

eksploatacyjnym. 

14) Wykonawca zastrzega sobie, w czasie trwania umowy, prawo kontrolowania 

stanu przedmiotu leasingu i sposobu jego eksploatacji po uprzednim uzgodnieniu 

terminu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

15) Zamawiający ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela i Wykonawcę o 

zdarzeniach skutkujących odpowiedzialnością Ubezpieczyciela oraz o ewentualnych 

roszczeniach osób trzecich z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem. 

16) Termin dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego do 

dnia ………………, w czasie godzin pracy Zamawiającego od 8:00 do 15:00, po 

uprzednim uzgodnieniu terminu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

17) Umowę zawiera się na czas oznaczony tj. 5 lat od daty podpisania. 

18) Po tym okresie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego 

własność przedmiotu niniejszej umowy za cenę 10% wartości ogólnej maszyny co 

stanowi kwotę: ........ złotych brutto. (słownie: ....................................................) 

w terminie 30 dni od dnia uiszczenia ostatniej raty (59 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) Zamawiający dokonywać będzie wszelkich płatności na podstawie harmonogramu 

finansowego będącego integralną częścią umowy leasingu. Daty wskazane w 

harmonogramie będą datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

22) Opłaty miesięczne będą płatne począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym przedmiot leasingu został oddany Zamawiającemu do 

eksploatacji. 
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23) 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 6. 

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 6 za każdy dzień opóźnienia. 

25) Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

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 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.) i wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

29) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

następujących przypadkach: 

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

b) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w 

umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który 

następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia, 

c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 

umowy do nowego stanu prawnego, 

d) wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, Zamawiającego oraz 

numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 

e) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy. 

330) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm). 

31) Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

32) Niniejsza Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

33) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
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1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i 

skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenie oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. 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. 

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

postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 

określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna Sp. z 
o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek, adres e-mail 
gospodarkakomunalna@wp.pl , tel. 89592048 kontakt z osobą pełniącą funkcję 

Inspektora Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
gospodarkakomunalna@wp.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-

ładowarki 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

mailto:zuk@barczewo.pl
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3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

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

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

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

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

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

1)Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym jest mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
 2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku gdy wniesienie żądania, o którym jest mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępni tych 

danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 rozporządzenia 2016/679. 
 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz oferty, 

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 
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4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

5. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik nr 1 do SIWZ znak …........./2019 

(miejscowość, dnia) 

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

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

 

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

 

1. Nazwa nadana zamówieniu – znak – ….................../2019 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-

ładowarki 

2. Wykonawca: 

1) Nazwa firmy 

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

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

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

3) Numer telefonu 

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

4) Regon 

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

5) NIP 

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

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

7) Numer konta 

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

3. Podwykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia: 

(w punktach, kiedy 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 fabrycznie nowej 

koparko-ładowarki wyszczególnionego w punkcie 4 niniejszego formularza 

ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, składamy niniejszą ofertę: 

  

4. Oferuję/emy dostawę w formie leasingu operacyjnego: 

marka pojazdu 

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

typ 

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

rocznik .......................... 

przebieg ...................................... km 

Numer rejestracyjny 

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

Numer VIN: ................................. 

za cenę: 

cena netto ………………………………..zł, 

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

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

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

cena brutto ………………………………..zł, 

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

 

Rodzaj opłat Liczba 

opłat 

Opłata 

W % 

Kwota netto VAT Kwota 

brutto 

Wstępna 

rata 

leasingowa 

 

    

    

Pozostałe 

równe raty 
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leasingowe 

Wartość 

końcowa  

(wykup) 

     

 

5. Oferujemy wykonanie całości zamówienia (punkt 4 niniejszego Formularza 

ofertowego) za kwotę: 

…………………………………………………. zł netto ………………. zł (……. % 

VAT), …………………………………………………. zł brutto. (słownie 

brutto: …………………………………) 

6. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie ...................... dni od 

podpisania umowy. 

7. Okres gwarancji na cały pojazd określony w punkcie 4 

wynosi .................................... miesięcy. 

8. Osoba / osoby do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialna 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 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy........................................ 

3) do zawarcia umowy .............................................................. 

10. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

1) Oświadczamy, iż powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, znak: …................./2019 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z w/w Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

5) Wadium nie jest wymagane. 

6) Oświadczamy, że załączone do w/w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 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 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

8) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób 

zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej. 
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Do niniejszej oferty załączamy załącznik do Formularza oferty pn. Opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący integralną część oferty oraz wszystkie dokumenty 

wymagane w SIWZ (również dodatkowe dotyczące podwykonawcy): 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

........................., dnia ........................ 2019 r.  

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

           /Podpis osoby-osób uprawnionych - 

pieczęć/ 

 

 

 

 

 

         Załącznik nr 1 do 

         Formularza ofertowego 
Pieczęć firmowa 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

   

ZAMAWIAJĄCY: 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek 

 

 
Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć 

dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, 

technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym 

ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.
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Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że 

w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację 

zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. 

 

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

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy/ 

 
 

 

 Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

w Olsztynku, 

ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek 

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  
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Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. ……………………………………………………………..(nazwa postępowania), prowadzonego 

przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w 

………..…………………………………………………..…………………………………………..(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………………………………………………………...………..(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. 

       ………………………………………… 



28 

(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: 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 
Olsztynek 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
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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. ………………………………………………………………….………… (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ………………….……….(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) 
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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, 

NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….…… (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) 

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. 
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 
Olsztynek 

 

 

DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..…………………………………. 

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

…….…………….……………...….………... 

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

…………………………………………..…………... 

Adres:……………………………………………………………………………………………………

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

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

…… 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie 

nowej koparko-ładowarki 

PRZEDKŁADAMY: 

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*) 
 

L

p 

Nazwa podmiotu Adres Telefon, fax, e-mail 

    

    

    

 

        ……………………………… 
        Podpisy przedstawicieli 
Wykonawcy          upoważnionych do jego 

reprezentowania 
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LUB 

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*) 
 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, 

że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369). 

 

 

………………..……………………………………. 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionych do jego reprezentowania 

 

 

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do 

grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć 

oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) 

oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem). Zamawiający uprzejmie 

informuje Wykonawców, iż nie należy podpisywać dokumentu jednocześnie w pkt 1 i 

pkt 2. 

 

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), 
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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. 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki 

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 roboty budowlane lub usługi, 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 


