Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice

www.zgkczernica.pl
TEL./ FAX (71) 318-01-73, 318-01-73 wew. 21 poczta elektroniczna: biuro@zgkczernica.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w zw. z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów – przetarg nieograniczony
Znak postępowania: DKA.260.9.5.2018.DD

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą: 55-003 Ratowice ul. Wrocławska 111 zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez: Adam Drzazga – Prezes Zarządu, działając w
oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015.2164 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą”, zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji
z odzyskiem wody w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, zwana dalej „przedmiotem
zamówienia”.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000, 66114000.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; Strona Internetowa Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica
Sp. z o. o z siedzibą w Ratowicach.

I.

INFORMACJE OGÓLNE
1.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” jest
zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty.

2.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze
zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.

3.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję sam lub jako partner w konsorcjum.

6.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
11. W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
zamówienia.
14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia
kanalizacji z odzyskiem wody na podstawie umowy leasingu operacyjnego z możliwością wykupu,
zwana w dalej przedmiotem leasingu.
2. Wymagania dotyczące umowy leasingu zawarte są w Rozdziale XIX SIWZ.
3. Wymagania dotyczące gwarancji:
a) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosić będzie minimum 24 miesiące na kompletny
pojazd bez limitu kilometrów. Gwarancja rozpoczynać się będzie od dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu zamówienia.
b) Producent gwarantuje realizację zobowiązania dotyczącego bezpłatnego usunięcia usterek
powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Producent nie może odmówić usunięcia
wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
chyba że wymieni dostarczony pojazd na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach
techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi zawartemu w SIWZ.
c) Producent gwarantuje czas fizycznej reakcji serwisu ( tj. przyjazdu na miejsce awarii ) do 24
godzin od daty zgłoszenia awarii w formie pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną.
Wykonanie naprawy w terminie 7 dni od zgłoszenia.
d) W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni Producent zabezpieczy i dostarczy
Wykonawcy pojazd zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi
zawartemu w SIWZ.
e) Dojazd serwisu w okresie gwarancyjnym będzie bezpłatny.
f) Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem
naprawy.
g) W przypadku wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu pojazdu, okres gwarancji na ten
element biegnie od nowa od daty naprawy lub wymiany.
4. Wymagania szczegółowe techniczne związane z przedmiotem zamówienia – określa załącznik
nr 5 do SIWZ.
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5.

Dokumenty wymagane wraz z dostawą pojazdu:
a) instrukcja obsługi w języku polskim,
b) książka pojazdu,
c) katalog części zamiennych,
d) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny,
e) karty katalogowe zawierające zdjęcia, opis i rysunek oraz nazwę producenta, model pomp,
potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją,
f) kartę gwarancyjną lub inny dokument potwierdzający uprawnienia z tytułu gwarancji.

6.

Wykonawca:
•

na własny koszt dokona rejestracji pojazdu na rzecz Zamawiającego,

•

na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego,

•

na własny koszt przeprowadzi szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w
zakresie obsługi pojazdu i zasad BHP w siedzibie Zamawiającego – min. 4 dni robocze, wydając
właściwe zaświadczenia kwalifikacyjne.

III.

WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI
PŁATNOŚCI

1. Termin realizacji:
a) Okres leasingowania wynosić będzie 60 miesięcy licząc od protokolarnego terminu odbioru bez
zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.
b) Wymagany termin dostawy kompletnego przedmiotu leasingu – do 8 miesięcy od daty zawarcia
umowy.
2. Warunki płatności:
a) Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny (w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn. Dz. U. 2016.1888
z późn. zm.).
b) Opłata inicjalna / wstępna w wysokości 15% brutto wartości przedmiotu leasingu i zostanie
uiszczona w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu leasingu przez
Zamawiającego, zgodnym z treścią harmonogramu opłat leasingowych, stanowiącym załącznik do
umowy.
c) Okres trwania leasingu wynosić będzie 60 miesięcy. W okresie leasingu Zamawiający uiści na
rzecz Wykonawcy (Leasingodawcy) 59 miesięcznych równych rat leasingowych. Raty leasingowe
ustalone ze stałym oprocentowaniem, płatne co miesiąc do 20 każdego miesiąca począwszy od
następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, określonym w harmonogramie
opłat leasingowych, który będzie załącznikiem do umowy. Wartość wszystkich opłat leasingowych
Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik 1a do SIWZ.
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d) Opłata końcowa wynosić będzie 1% wartości przedmiotu leasingu.
e) Zamawiający (Leasingobiorca), dokona wykupu przedmiotu leasingu, po upływie podstawowego
okresu leasingu, uiszczając wartość wykupu / ostatnia rata leasingowa. Po zaksięgowaniu tej
wpłaty Leasingobiorca otrzyma stosowną fakturę zakupu / umowę sprzedaży.
f) Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące art. 22 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w
tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem dostawy 3 szt.
samochodów specjalnych do czyszczenia kanalizacji o wartości minimum 1,5 mln zł (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto każdy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane.
2. Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu dostaw, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane.
3. Ocena opisana w pkt. IV 2 zostanie dokonana w oparciu o dowody określające czy dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności referencje lub inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, winien on
złożyć oświadczenie w tym zakresie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

V.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. 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.
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,pkt. 2, pkt. 4,
pkt. 8 ustawy):
a) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260 ) 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
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trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe ( Dz. U. z 2016r. poz.
2171, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 791 ),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania,
d) 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, chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje także w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. V.2, może 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. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. V.4.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego dokumenty oraz oświadczenia.
2. Do oferty sporządzonej w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy.
3. Oświadczenie należy złożyć w oryginale na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (zwanym dalej JEDZ – sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje
zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że
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Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również
narzędzie dostępne na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd.
Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument
zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku
podstaw do wykluczenia, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza
informacje o tych podmiotach w JEDZ.
6. Wykonawca wypełni właściwe pola w formularzu JEDZ.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży pisemne
oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy.
9. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego (www.zgkczernica.pl) informacji, o której mowa w art.86 ust.5 pkt. 1, 2,i 3 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,o której mowa w art.24 ust.1 pkt .23 ustawy.Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - (sporządzone w oparciu o
załącznik nr 3 do SIWZ).
10. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa. Ust. 1 i 2 ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu:
a) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzony w oparciu o załącznik nr 4
do SIWZ.
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2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
d) odpisu 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;
12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w
pkt 10 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2):
1) lit. a) - składa informację w języku polskim z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2) lit. b), c), d) - składa dokument lub dokumenty sporządzone w języku polskim,
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.1) i 12.2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 12.2) lit.
a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 13 stosuje się.
16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt. 10.2) lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt.12.1), w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 13 zdanie pierwsze stosuje się.
17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jedn. z 2017 r. poz. 570 oraz poz. 1579).
19. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotów.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji którego te
zdolności są wymagane.
e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
f)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
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udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
•

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

•

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt a.

g) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności:
•

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

•

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

•

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

•

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.

h) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. VI.11.

VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D formularza JEDZ, w tym, o ile jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców;
b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w
części II Sekcja A i B oraz części III formularza JEDZ.
c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILENE / KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania.
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. VI.9
składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt.VI.11, przy czym:
a) dokument o którym mowa w pkt VI.11.1 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje
spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. IV.1;
b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VI.11.2 składa każdy z nich.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy na niniejszy przedmiot zamówienia, umowę regulującej
współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

IX.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPOWAŻNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.
Zamawiający prosi o przekazanie pytań również drogą elektroniczną , gdyż skróci to czas
udzielenia wyjaśnień.
2. Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami
są:
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Wojciech Poliszuk tel. /71/ 318-77-99, e-mail: w.poliszuk@zgkczernica.pl
w zakresie ustawy:
Dorota Dziedzic, tel. /71/ 301-40-83, e-mail: d.dziedzic@zgkczernica.pl
w godzinach 7.30 - 15.00, w środy 8:00 – 18:00 w dni robocze.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo
pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013.1422 z późn. zm.).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem lub elektronicznie (biuro@zgkczernica.pl).
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4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

X.

WADIUM
1. Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu do złożenia oferty.
3. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na konto
Zamawiającego w banku: Bank BS O/Jelcz-Laskowice 97 9585 0007 2013 2000 2900 0001 z
dopiskiem WADIUM – Samochód specjalny. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia
przelewu.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (lub poręczenia)
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
➢ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
➢ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
➢ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a także
w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.
3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył:
•

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy,

•

oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,

•

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający zwraca wadium stosownie do art. 46 ustawy.
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8. Zamawiający ma prawo zatrzymania wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i ustawie.
2. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku.
3. Ofertę oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. XII.4,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Oferta, wraz ze wszystkimi miejscami, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - uwidocznione
we właściwym rejestrze lub posiadające pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności
prawnych. W takim przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
winno być dołączone do oferty.
9. Do oferty sporządzonej w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć następujące dokumenty:
a) dokument wymieniony w pkt. VI.3 - formularz JEDZ,
b) dowód wniesienia wadium,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej
w oparciu o art. 23 ustawy (oferta wspólna),
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do
oferty (jeżeli dotyczy),
e) formularz cenowy/ opłat leasingowych - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ,
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f) katalogi reklamowe oferowanego przedmiotu zamówienia.
10. Każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) winna być ponumerowana.
11. Składając ofertę Wykonawca winien ją umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz wyraźnie oznakować:
„Oferta na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z
odzyskiem wody w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu” oraz „Nie otwierać przed:
26.10.2018 r. godz. 1015 – w przypadku braku tych informacji Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
12. Wszelkie zapisy w ofercie muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny. Oferty powinny
być napisane: ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, na maszynie lub wydrukowane
na drukarce komputerowej.
13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie
osobnego pakietu w celu zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie
oznaczony: „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszą SIWZ
przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
14. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty to cena brutto wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2016.710 z późn. zm.). Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
2. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia,
czyli musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, wzoru postanowień do umowy i
obowiązującego prawa, a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następujących zmiennych:
a) wartość przedmiotu leasingu netto i brutto w złotych,
b) opłata inicjalna / wstępna wyrażona w stosunku do wartości netto/brutto przedmiotu leasingu
w procentach i złotych netto/brutto,
c) rata leasingowa czysta wyrażona w stosunku do wartości netto/brutto przedmiotu leasingu w
złotych netto/brutto,
d) opłata końcowa (wykup przedmiotu leasingu) wyrażona w stosunku do wartości netto/brutto
przedmiotu leasingu w złotych netto/brutto,
e) oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
w tym w szczególności koszty rejestracji pojazdu, dostawy pojazdu do siedziby
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Zamawiającego, przeszkolenia pracowników obsługujących pojazd, w tym podatek od
towarów i usług VAT.
f) suma wszystkich opłat (cena oferty) w złotych netto i brutto = opłata wstępna + liczba
miesięcy x rata leasingowa + opłata końcowa.
4. Wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia wraz z ofertą
Formularza cenowego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ), określającego w
szczególności:
a) wysokość (kwotę) opłaty inicjalnej / wstępnej,
b) wysokość (kwoty) poszczególnych rat leasingowych w okresie leasingu,
c) wysokość (kwotę) opłaty za wykup przedmiotu leasingu.
5. Zamawiający poniesie koszty podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy.
6. Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w formularzu cenowym muszą być podane w złotych
polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do formularza cenowego innych opłat niż opłata
inicjalna (wstępna), opłata końcowa (za wykup) i rata leasingowa, w szczególności nie wyraża
zgody na wprowadzanie kaucji zabezpieczających , opłat przed wstępnych , prowizji i innych.
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111,
w biurze podawczym – pok. 1.04 na pierwszym piętrze. Termin składania ofert upływa dnia
26.10.2018r. o godzinie 1000.
2. O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawia- jącego.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 26.10.2018r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w
Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111 – pok. 1.01 na pierwszym piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką, zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert, zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności
zawarte w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
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a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

XV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub wycofać swoją ofertę, jeżeli
pisemne powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone do Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty przez Wykonawcę
powinny być przygotowane, zapieczętowane, oznakowane i dostarczone zgodnie z zapisami
punktu XII/11 z oznakowaniami na kopercie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE
OFERTY”.
3. Żadna Oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez Wykonawcę po terminie
wyznaczonym do składania ofert.

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami
i ich wagami:
a. Ceną oferty „C” o znaczeniu (wadze) 90 %. Oferta najtańsza spośród złożonych ofert
nieodrzuconych otrzyma 90 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:
C=

𝐶𝑛
x 100 pkt x 90%
𝐶𝑜
Cn – cena najniższa z ocenianych ofert (brutto),
Co – cena ocenianej oferty (brutto).

b. Okres gwarancji „G” o znaczeniu (wadze) 10 %. Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy i
dłuższym (wymagany minimalny okres 24 miesięcy) spośród złożonych ofert nieodrzuconych
otrzyma 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:
G=

𝐺𝑛
𝐺𝑜 x 100 pkt x 10%
Go - okres gwarancji ocenianej oferty w miesiącach,
Gn - okres gwarancji z najdłuższym okresem z ocenianych ofert (do oceny zostanie
przyjęty maksymalny okres 60 miesięcy).

2. Końcowa ocena „Ko” wynikać będzie z sumy ocen częściowych określonych w pkt. 1 a) i b) i
równać się będzie Ko = C + G.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi zgodnie z art. 92 ustawy.
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2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania z ofertą.

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRYCH WPROWADZENIA
DO UMOWY LEASINGOWEJ WYMAGA ZAMAWIAJĄCY
Przedłożony przez Wykonawcę wzór umowy leasingu i Ogólne Warunki Leasingu nie mogą być sprzeczne z
wymogami przedstawionymi w treści SIWZ oraz muszą realizować następujące istotne postanowienia,
których wprowadzenia do umowy leasingu wymaga Zamawiający.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 60 miesięcy liczony od dnia wydania pojazdu – z opcją
wykupu.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu na swój koszt pojazd w terminie do 8 miesięcy od dnia
zawarcia umowy leasingu. Pojazd należy podstawić na parking przy ulicy Strachocińskiej 4 w
Kamieńcu Wrocławskim w godzinach od 7³°- 15°° w dni robocze.
3. Pojazd podstawiony do odbioru winien być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ
administracji i zatankowany (min. 10l paliwa).
4. Zamawiający ubezpieczy pojazd we własnym zakresie i będzie to robił corocznie do dnia
wygaśnięcia umowy leasingu i przekaże niezwłocznie Wykonawcy kopię polisy. Warunki
ubezpieczenia zgodne z obowiązującą u Wykonawcy polityką w zakresie ochrony przed
ryzykiem utraty, zniszczenia, uszkodzenia Przedmiotu Leasingu lub odpowiedzialnością
cywilną za używanie Przedmiotu Leasingu. Szczegółowe zobowiązania w zakresie zawarcia
umowy ubezpieczenia - zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Leasingu”, stanowią integralną część
Umowy.
5. Wraz z pojazdem Wykonawca wyda Zamawiającemu sporządzone w języku polskim:
a) dowód rejestracyjny,
b) instrukcję obsługi,
c) dokument gwarancji jakości wystawiony przez producenta samochodu, zgodny z
wymogami SIWZ.
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru pojazdu w formie pisemnej co
najmniej 3 dni robocze przed proponowanym terminem odbioru.
7. Odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez
osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy lub
gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub treść tych dokumentów nie
wyczerpuje warunków określonych w załączniku nr 5, Zamawiający odmówi odbioru pojazdu
oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków, nie krótszy
niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
w całości. Jednakże Zamawiający nie może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia
później niż w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na usunięcie przez
Wykonawcę wad lub usterek.
16

9. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i
nie oddawać go osobom trzecim: ograniczenie nie dotyczy osób zatrudnionych lub
wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę lub umów
cywilnoprawnych.
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy leasingu operacyjnego
wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł netto powiększone o należny podatek od
towarów i usług wg obowiązującej stawki (wartość przedmiotu leasingu). Nie dopuszcza się
obciążania Zamawiającego innymi opłatami niż: pierwsza wpłata wstępna (opłata inicjalna),
kwoty za wykup i rat leasingowych. W szczególności nie przewiduje się dodatkowych kosztów
po stronie Zamawiającego w postaci: opłat manipulacyjnych, kaucji zabezpieczających, opłat za
zmianę umowy, za wyrażenie zgody na zmianę ubezpieczyciela, za wskazanie Zamawiającego
organom administracji itd.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone w następujący sposób:
a) Opłata inicjalna / wstępna w wysokości 15% brutto wartości przedmiotu leasingu i
zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu leasingu
przez Zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury,
b) 59 miesięcznych rat leasingowych po ………………. zł netto powiększonych o należny
podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki,
c) Ostatnia 60 rata będąca zarazem kwotą wykupu po zakończeniu umowy wynosi 1%
wartości netto przedmiotu leasingu ……………… zł netto powiększona o należny
podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
12. Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie
trwania umowy leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od następnego
miesiąca od dnia przekazania przedmiotu leasingu, na podstawie wystawionych faktur.
Oprocentowanie rat – stałe niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy.
13. Wykonawca prowadzić będzie amortyzację przedmiotu leasingu.
14. Koszt podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający.
15. Waluta leasingu będzie złoty polski (PLN).
16. W sprawach nieuregulowanych umową leasingu, w pierwszej kolejności zastosowanie będą
mieć postanowienia SIWZ, z pierwszeństwem przed Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu i
innymi regulaminami Wykonawcy. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią umowy
leasingu a treścią SIWZ, decyduje treść SIWZ. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków
Umowy Leasingu lub innymi regulaminów Wykonawcy z SIWZ, ofertą lub umową leasingu,
decyduje odpowiednio treść SIWZ, oferty lub umowy leasingu.
17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za nie wydanie pojazdu w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,3% wartości brutto
przedmiotu leasingu, za każdy dzień opóźnienia w wydaniu pojazdu,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto
przedmiotu leasingu.
18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu leasingu.
19. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
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20. Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia we własnym zakresie na stanowiącym
przedmiot leasingu pojeździe napisów i grafik, co nie spowoduje utraty gwarancji. W wypadku
rozwiązania umowy leasingu/zwrotu przedmiotu zamówienia Wykonawcy, Zamawiający
zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wykonanych napisów i grafik.
21. Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą
rozstrzygane przez właściwy Sąd wg siedziby Zamawiającego.
22. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany będące następstwem działania organów administracji, przepisów prawa w
szczególności: zmiana stawki podatku VAT,
b) zmiana oznaczenia danych stron umowy.
23. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie leasingu jedynie na podstawie wystawionego przez
niego weksla własnego in blanko wraz z deklaracją wekslową.
24. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
a) oferta Wykonawcy,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
c) harmonogram spłat,
d) SIWZ

XX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy.

XXI. ZAŁACZNIKI
Załącznik nr 1 – Oferta
Załącznik nr 1a – formularz cenowy – opłat leasingowych
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu – Adam Drzazg
Ratowice, dnia 14.09.2018r.
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