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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE: 

Zamawiający: 
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym XI Wydział 
Gospodarczy w Lublinie pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  
NIP 921-00-10-133; REGON 950177059;  tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519. 
Adres strony internetowej – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 
Adres e-mail – admin@pgkimtomaszow.mbnet.pl 
2. Godziny  urzędowania:  700-1500  w  dniach od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy). 

Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego 
na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.         
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 
2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 
a)   w dniu 10.07.2013 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 268252. 
b)   w dniu 10.07.2013 r. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  oraz na stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów 
komunalnych w formie leasingu operacyjnego”. 
1. Samochód będący przedmiotem umowy ma spełniać następujące wymagania:  
a) wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908  
z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,  

b) posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym,  
c) szczegółowe parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy określone zostały 

w:  „parametry samochodu”. 
2.  Wykonawca udzieli na kompletny samochód gwarancji na okres minimum 24 

miesięcy z limitem kilometrów 100 000 - (limit km dotyczy podwozia). 
    Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 
    -  Wykonawca udzieli bezpłatnego serwisu w okresie trwania gwarancji w zakresie 

obsług, przeglądów i napraw (wraz z transportem i wymianą części zamiennych). Zakres 
obsługi serwisowej, obejmujący wykonanie obsług technicznych musi być zgodny              
z zaleceniami i wytycznymi producenta podwozia i zabudowy.  

    -  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia  usterek wynikających    
z normalnej eksploatacji samochodu w terminie do 48 godzin od chwili  zgłoszenia usterki 
przez Zamawiającego. 

    -  W przypadku braku możliwości dokonania naprawy samochodu (dotyczy awarii 
samochodu w okresie gwarancji), która wyłącza samochód z eksploatacji na okres dłuższy 
niż pięć dni Wykonawca na okres naprawy samochodu zobowiązuje się na własny koszt 
dostarczyć do siedziby Zamawiającego samochód zastępczy  o podobnych  parametrach.    

3. Wymagania dotyczące leasingu: 
a)  Leasing operacyjny.  
b) Waluta leasingu: PLN. 
c) Pierwsza wpłata (opłata wstępna) 5 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek 

VAT. 
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d) Okres leasingu: 60 rat. 
e) Wartość końcowa wykupu - 5 %   wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT, 

(po wpłacie której prawo własności przedmiotu zamówienia przechodzi na 
Zamawiającego). 

f) Stawka referencyjna do składanej oferty powinna być sporządzona w oparciu             
o zmienną stopę procentową WIBOR 1M ustaloną na dzień umieszczenia ogłoszenia   
o zamówieniu na portalu UZP.  

g) Raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M z okresu 
poprzedzającego płatność raty leasingowej. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił 
koszty ubezpieczenia leasingu. 

i) Koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, 
rejestracja i inne, ponosi Wykonawca. 

j)  Wykonawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu. 
k) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin wykonawcy oraz 

postanowienia Kodeksu cywilnego.   
4. Wymagania dotyczące przedmiotu leasingu: 
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi  

wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ,  
b) oferowany samochód nie może posiadać cech gorszych od niżej wymienionych, 
c) samochód musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2013, sprawny technicznie, gotowy 

do eksploatacji i wolny od wad prawnych,  
d) dostawę samochodu gotowego do użytku należy zrealizować w terminie: do 30 dni od daty 

podpisania umowy, 
e) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt, 
f) Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, wyznaczonych 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu bez pobierania 
dodatkowych opłat, 

g) odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym 
przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,  

h) do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy następujące 
dokumenty:  

- książkę pojazdu, 
- świadectwo homologacji, 
- gwarancję (z książką gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku polskim). 

PARAMETRY SAMOCHODU 

Samochód ciężarowy o DMC 18 ton 

Podwozie: 

1. Kabina dzienna koloru białego ze stalowym zderzakiem 
2. Lusterka główne i szerokokątne sterowane i ogrzewane elektrycznie 
3. Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie 
4. Centralny zamek sterowany pilotem 
5. Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą 
6. Szyba przednia elektrycznie podgrzewana  
7. Dwureflektorowe halogenowa światła przednie wykonane z tworzywa odpornego na 

uderzenia 
8. Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny „koguty” 
9. Kolumna kierowniczy regulowana w dwóch płaszczyznach 
10. Luksusowy fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z podgrzewanym siedziskiem 
11. Podwójny fotel zmiennika tzw. ławka 
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12. Wywietrznik dachowy sterowany ręcznie 
13. Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza 
14. Radio CD 
15. Komputer pokładowy z wyświetlaczem z menu w j. polskim 
16. Ogranicznik prędkości do 85 km/h 
17. Akustyczny ostrzegaczy sygnał cofania 
18. Immobiliser silnika 
19. Oś przednia na zawieszeniu parabolicznym o nośności min. 7,5 t 
20. Oś tylna na min. 4 miechowym zawieszeniu pneumatycznym o nośności min. 11,5 t 
21. Opony w rozmiarze 315/80R22,5 z bieżnikiem na drogi utwardzone i nieutwardzone 
22. Silnik o pojemności min. 6,5 litra i mocy min. 245 KM, Common Rail, minimalny  

moment obrotowy 950 Nm 
23. Emisja spalin Euro 5 osiągnięta z użyciem płynu AdBlue 
24. Ręczna 6-biegowa skrzynia biegów + 1 bieg wsteczny 
25. Oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego 
26. Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej 
27. Rozstaw osi 4100 - 4200 mm 
28. Wylot rury wydechowej skierowany do góry za kabiną 
29. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 litrów zamykany na 

kluczyk 
30. Pojazd przystosowany do pracy w niskich temperaturach otoczenia  
31. Wlot powietrza na dachu kabiny 

Zabudowa śmieciarki: 

1. Kompletne nadwozie śmieciarki tylno załadowczej o pojemności skrzyni  ładunkowej 
około 16m3. 

2. Całe urządzenie śrutowane przed malowaniem. 
3. Malowanie podkładem a następnie lakierowanie na kolor RAL …. Wszystkie elementy 

składowe śmieciarki malowane przed montażem. 
4. Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym. 
5. Boki i dach skrzyni ładunkowej wykonane z pełnych arkuszy blachy. 
6. Dno skrzyni ładunkowej wykonane w kształcie kila.  
7. Skrzynia ładunkowa posiadająca zintegrowany zbiornik na odcieki, min 80 l,  w swojej 

przedniej części. 
8. Dwa stopnie dla ładowaczy, każdy wyposażony w czujniki zajętości. 
9. Urządzenie zasypowe kompatybilne z pojemnikami od 110 do 1.100 litrów 
10. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowych. 
11. Dwa ostrzegawcze światła rotacyjne. 
12. System CAN BUS posiadający wyświetlacz  z monitorem kamery cofania 
13. System elektryczny 24V 
14. Regulacja siły zgniotu w kabinie kierowcy  
15. Kompletny układ hydrauliczny wraz z pompą olejową o zmiennym wydatku w zakresie. 
16. Maksymalne ciśnienie robocze 220 bar. 
17. Kamera cofania wraz z zamontowanym kolorowym 5,6” monitorem w kabinie kierowcy. 
18. Rozdzielacz hydrauliczny z zaworami proporcjonalnymi. 
19. Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu skrzyni ładunkowej. 
20. Siłowniki prasy umieszczone na zewnątrz odwłoka 
21. Siłowniki zgarniaka odwrócone tłoczyskami do góry 
22. Wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą. 
23. Składana klapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów (wys. po złożeniu 

około 1.050mm od podłoża). 
24. Łożyska śmieciarki bezobsługowe, max 2 pkt. Smarne na skrzyni ładunkowej. 
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25. Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe. 
26. Nadwozie zgodne z CE. 

Uwagi: 

a) W przypadku, gdy odbiór samochodu będzie niemożliwy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w terminie określonym w ofercie lub gdy samochód będzie niezgodny            
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub gdy będzie brak jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 4h, lub 
treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w SIWZ, Zamawiający 
odmówi odbioru samochodu i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez 
Wykonawcę wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 2 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz naliczy karę umowną zgodnie z 
wzorem umowy – załącznikiem 4 do SIWZ. 

b) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie 
należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na 
typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-
użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 
ustawy).    

 
7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 
    CPV- 34.11.00.00-0  pojazdy do zbierania odpadów  
    CPV- 66.11.40.00-2  usługi leasingu finansowego 
 
13. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń za pomocą kart elektronicznych. 
14. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
17. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  

aukcji elektronicznej. 
18. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
19. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
20. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu 
ofertowym – załącznik Nr 1 (art. 36 ust. 4 ustawy). Gdy w wykonaniu zadania nie będą brali 
udziału podwykonawcy, należy wpisać adnotację – nie dotyczy.  

ROZDZIAŁ III - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Dostawę samochodu gotowego do użytku należy zrealizować w terminie do 30 dni od daty 
podpisania umowy. 

ROZDZIAŁ IV - WARUNKI DLA OFERENTA: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 
22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące: 

a)  posiadania  uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy            
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

       Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 
złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 
złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 
2.  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca   może  polegać   na  wiedzy  i  doświadczeniu,   

potencjale   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  
stosunków.  Wykonawca  w  takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 5. 

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy,             
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów 
wymienionych w § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231). 

5.  Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia  wyżej wymienionych warunków na podstawie 

oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

ROZDZIAŁ V - DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

Każdy Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy       

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – „z 
postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  w  stosunku  do  
których  otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”. 

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji  i konsumentów        
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –  
załącznik Nr 4  do niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 7 zastępuje się  je  
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym organem 
sądowym,   administracyjnym   albo   organem   samorządu   zawodowego   lub   gospodarczego  

       odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Terminy ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak w pkt.7. 

9. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je 
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej oryginalności. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 
polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

12. Wykonawca składa wszystkie oświadczenia w oryginale natomiast zaświadczenia i inne 
dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

14. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy. 

16. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń  w walutach 
obcych a jedynie w PLN. 

15.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków     
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

16. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń  lub dokumentów  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty o których mowa  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                         
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  
W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 ustawy). 

17.  Zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.      
z 2013 r. poz. 231). 

18. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych niniejszą 
specyfikacją oraz brak kompletności wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty 
z prowadzonego postępowania przetargowego. 

ROZDZIAŁ VI - TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ: 

1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 
w ustawie. 

2. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy Zamawiającym    
a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się 
za pomocą faksu z tym, że wiadomość przesłaną faksem należy potwierdzić niezwłocznie w 
formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze 
od godz. 7.00 do 15.00. 

3.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 
składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 

5.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 

6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy). 

7.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. (art. 38 ust. 
4a pkt 1 ustawy). 

8.   Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na 
stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 

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

10.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
11. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  są: 
       1.  Pan Waldemar Kudlicki  
       2.  Pan Roman Żurawiecki  
       3. Mirosława Hryń 

ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo     
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i zawierać wszystkie 
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
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3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na 
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie wymogami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

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

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

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

formularza ofertowego. 
11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 
     a) formularz oferty – załącznik nr 1 
     b) oświadczenia i dokumenty wymienione w ROZDZIALE IV i V 
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert bez uszkodzenia tego opakowania.   

13. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres Zamawiającego,  podany na wstępie 
oraz posiadać oznaczenie: 

„Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu 
operacyjnego”, nie otwierać przed 24.07.2013r. przed godz. 1130. 

ROZDZIAŁ VIII - WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 
składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem „Zmiana”. 

3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  z napisem na kopercie ”Wycofanie”. 

5. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą 
otwierane. 

ROZDZIAŁ IX - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cenę   oferty   stanowią   wszystkie   koszty   i  składniki  związane  z  wykonaniem  zamówienia, 
z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań, opłat oraz kosztów związanych z dostawą                   
i leasingiem. 

2. Cenę oferty należy określić cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku 
VAT. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej                  
z przepisami prawa, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy - oferta 
zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie 
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
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4.  Cenę oferty należy określić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto z ( VAT). 

ROZDZIAŁ X - OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT . 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jaka nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone 
w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium:  

cena brutto  -  100% 

Ocena  ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

P = C min / Co x 100 pkt 

Gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

C min – najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert 

Co – cena oferty badanej 
3. Do oceny oferty brana będzie pod uwagę łączna wartość zamówienia wynikająca z sumy 

ceny oferty brutto w formularzu ofertowym 
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów. Liczba 

przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Suma punktów najtańszej spośród nie odrzuconych ofert po zsumowaniu może wynieść 

maksymalnie 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 
      6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

      7. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

ROZDZIAŁ XI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37 
A do dnia 24.07.2013r.  do godz. 1100. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie 
zostaną zwrócone bez otwierania. 

2. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do Zamawiającego nie naruszą terminu składania 
ofert.  

ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2013r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego                                                                                            

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 37 A., w sali konferencyjnej pokój nr 7. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na      

sfinansowanie zamówienia. 
4.  Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 
obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których 
mowa w ust. 3 i 4. 

6. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
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7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 
zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli zaistnieją okoliczności 
przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 

ROZDZIAŁ XIII - TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu   
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ XIV - ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a. Jest niezgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych, 
b. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
c. Jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 
     nieuczciwej konkurencji, 
d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e. Została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenia 
     zamówienia, 
f. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 

art. 87 ust. 2 ustawy,  
g. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

ROZDZIAŁ XV - FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 
1. Zawiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                     
i prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na tablicy ogłoszeń                     
w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane    
w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem 
art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                     
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,        
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 

ROZDZIAŁ XVI - OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 
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1. Ogłoszenie wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego. 

      ROZDZIAŁ XVII -  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH ZWI ĄZANYCH                       
Z ZAWARCIEM UMOWY PO WYBORZE OFERTY: 

1 Umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór umowy przedłożony przez Wykonawcę                       
z uwzględnieniem warunków Zamawiającego określonych w Rozdziale XVIII. 

ROZDZIAŁ XVIII - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, K TÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI UMOWY: 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

2. Istotne postanowienia umowy, których zawarcia w przyszłej umowie wymaga Zamawiający: 

Przedmiot umowy: 

1. Wykonawca dostarczy samochód ciężarowy do wywozu odpadów komunalnych typu  
………………………………. …. (marka, model, typ) zgodnie z minimalnymi wymogami 
technicznymi i użytkowymi określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia           
i zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

Termin realizacji zamówienia i czynności odbioru: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na minimum dwa dni przed jej realizacją. 
3. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 
4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia     

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

Wymagane warunki płatności: 

1. Wynagrodzenie i warunki płatności: 
a) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą 

przetargową w wysokości: 
1) pierwsza wpłata (opłata wstępna) 5% wartości umowy: 
- wartość netto - ........................... zł, 
- podatek VAT w kwocie - .................. zł, 
- cena brutto w kwocie - ....................... zł 
2) suma 60 rat leasingu: 
- wartość netto - ........................... zł, 
- podatek VAT w kwocie - .................. zł, 
- cena brutto w kwocie - ....................... zł 
3) kwota wykupu 5% wartości umowy: 
- wartość netto - ........................... zł, 
- podatek VAT w kwocie - .................. zł, 
- cena brutto w kwocie - ....................... zł 

b) Zamawiający dokona pierwszej wpłaty (opłaty wstępnej) stanowiącej 5% wartości przedmiotu 
umowy tj. kwotę brutto ...................... zł w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu z 
odbioru przedmiotu umowy. 

c) Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingowych za dostarczony Zamawiającemu przedmiot 
umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu   
z jego odbioru. 

d) Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, 
który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca od miesiąca 
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następującego po dniu podpisania protokołu z odbioru przedmiotu umowy. Na tą okoliczność 
Wykonawca będzie wystawiał comiesięczne faktury VAT. 

e) Strony ustalają, że kwota do zapłaty przez Zamawiającego za realizację opcji wykupu wynosić 
będzie .......... zł brutto, (tj. 5 % netto wartości umowy + podatek VAT). 

f) Usługa leasingu będzie obejmowała 60 miesięcznych okresów rozliczeniowych, po których 
nastąpi wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy.  

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian 
umowy: 

a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w szczególności  spowodowanych 
problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

b)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 

c)  zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych 
     niezależnych od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 
d)  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

ROZDZIAŁ XIX - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.  
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art.180 ust. 2 ustawy: 
a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c)  odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a)  nie zawiera braków formalnych, 
b)  uiszczono wpis. 

6. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 

ROZDZIAŁ XX - POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

1. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym 
wykluczeniem z postępowania. 

2. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji skutkuje odrzuceniem 
oferty.  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
4. Zamawiający określi dokładny termin i miejsce zawarcia umowy. 
5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego znajdują się w dziale VI PZP. (środki ochrony prawnej) 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie  przepisy ustawy              

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
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7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania  umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,    
a w przypadku braku porozumienia oddadzą pod rozstrzygniecie Sadowi właściwemu rzeczowo 
i miejscowo Zamawiającemu. 

                                                                                                         

 Załączniki do SIWZ: 

Nr 1   -   Formularz ofertowy 
Nr 2   -   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nr 3   -   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Nr 4   -   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Nr 5   -   Wzór Pisemnego zobowiązania innego podmiotu 
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                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 

(pieczęć adresowa firmy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy       
z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) na wykonanie zamówienia na: 

„Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu 
operacyjnego” 

oferujemy wykonanie zamówienia: 

1. Łączna wartość oferty brutto: ..........................zł.(słownie:............................................................. 
 ......................................................................... zł.), 
a) wartość  netto ………………………….zł 
b) 23 % podatek VAT  ………………………… zł. 
 

Lp. Opis czynności 
% warto ści 
przedmiotu 
zamówienia 

Kwota netto Vat Kwota brutto  

1 Wartość przedmiotu 100 % ................... zł ................... zł ................... zł 
2 Okres leasingu 60 rat 

3 
Pierwsza wpłata (opłata 
wstępna) 

5 % ................... zł ................... zł ................... zł 

4 Prowizja 0 % 0 zł 0 zł 0 zł 
5 Rata leasingowa ................. % ................... zł ................... zł ................... zł 
6 Wartość wykupu (opłata 

końcowa) 
5 % ................... zł ................... zł ................... zł 

7 Wartość opłat ogółem ............... % ................... zł ................... zł ................... zł 
 
2. Po realizacji opłaty końcowej, przedmiot zamówienia przechodzi na własność Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do 
prawidłowego przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że podana cena ofertowa zawiera wszelkie koszty, w szczególności cenę 
przedmiotu  zamówienia, koszty leasingu,  podatek VAT, koszty rejestracji. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od  upływu 
terminu składania  ofert. 
6. Oświadczamy, że przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan  i faktyczny prawny. 
7. Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art.    
5-17d ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
8. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem podwykonawcy: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
9. Oświadczamy, że informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach nr ........... 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
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Ofertę niniejszą składamy na  ...... kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są; 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................ 

7. ........................................................................................................................................ 

 

 
 
        ................................, dnia ............2013r.  ....................................................... 
        (podpis i pieczęć osób uprawnionych 
               do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów 
składających ofertę wspólną oraz wskazanie Lidera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *niepotrzebna skreślić 
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                         Załącznik Nr 2 

      ........................................      
         pieczęć Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 

 
„Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu 

operacyjnego” 
 

Oświadczam/y, że  zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na dzień składania oferty 
spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 

 
        1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
        2)   posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia, 

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

 
 

               
...................................................        ..............................................................  
                 miejscowość, data        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
Uwaga: w  przypadku spełniania warunków udziału na podstawie zawartego pisemnego 
zobowiązania innego podmiotu, powyższe zobowiązanie należy  dołączyć do oświadczenia. 

 
 

niepotrzebne skreślić* 
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Załącznik Nr 3 
 ......................................              
     pieczęć Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 
 
 

„Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu 
operacyjnego” 

 
 
Oświadczam/y  na dzień składania oferty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania              
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Niniejsze oświadczenie potwierdza - wykazuje również brak podstaw prawnych do wykluczenia     
w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
...................................................                         ..............................................................  
                 miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej niniejsze oświadczenie składa każdy 
Wykonawca osobno. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 
 
 
 
niepotrzebne skreślić* 
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                                                                                                                              Załącznik Nr 4 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany:………..........................................................................................................  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
będąc  upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa wykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że przystępując do udziału          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 
„Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu 

operacyjnego” 
 
nie przynależymy do grupy kapitałowej * 
przynależymy do grupy kapitałowej * 
 
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji                    
i konsumentów. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………     ………………………………………………. 
 miejscowość, data      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
                                       
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                   Załącznik Nr 5 

 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWI ĄZANIA INNEGO PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu 

operacyjnego” 

 

Nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie : 

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

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

Będąc    upoważnionym do reprezentowania   podmiotu składającego zobowiązanie: oświadczam/y, 
że oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia                       
w następującym zakresie: 
 

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

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

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

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

 

   ………………………               ………………………………………………. 
       miejscowość, data   podpis osoby uprawnionej działającej w imieniu podmiotu           

składającego zobowiązanie 
                                        

 

 

Uwaga: niniejsze zobowiązanie jest składane tylko w przypadku korzystania z usług innego 
podmiotu do realizacji zadania.                                                                                                                   


