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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na

„Dostawę w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z
zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej
10m3”
Zamówienie o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U.
z 2015r poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych

Znak postępowania – ZP-1/17

Znak sprawy: ZP-1/17

1/23

Dostawa w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3

TOM I - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział 1. Informacje ogólne
1. Dane Zamawiającego:
Nazwa podmiotu: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Adres:
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
tel.: +48 14 6210562,
adres e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
strona internetowa: www.dorzeczebialej.pl
2. Tryb udzielania zamówienia:
1. Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej w pkt. 1.
3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „Rozporządzenie” należy przez to
rozumieć Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1126)
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu;
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) strona internetowa Zamawiającego

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa w formie leasingu finansowego pojazdu wraz
z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3.
Zabudowa:
- zabudowa fabrycznie nowa 2017 rok nie posiadająca śladów użytkowania (nie demo)
- pojemność skrzyni ładunkowej min. 10 m3
- ściany zabudowy w kształcie owalnym
- długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej bez kosza zasypowego – max 3700 mm
- szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej – max 2300 mm
- wysokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej – max 1700 mm
- stopień zagęszczania odpadów – 5:1
- udźwig urządzenia załadowczego 650 kg,
- napęd hydrauliki zabudowy z przystawki odbioru mocy od skrzyni biegów,
- kosz zasypowy wykonany z blachy trudnościeralnej Hardox
- siłowniki podnoszenia/opuszczania odwłoka umieszczone z boku zabudowy,
- objętość kosza zasypowego 1,3 m3
- mechanizm zgniatania liniowo-płytowy, tzw. „szufladowy”
- prowadnice płyty wypychającej umiejscowione w ścianach bocznych zabudowy
- wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów oraz z pojemnikami
metalowymi okrągłymi o pojemności 110 litrów
- blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika
- sterowanie urządzeniem załadowczym pojemników – hydrauliczne, umieszczone z boku
odwłoka,
- układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
- krócieć odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym,
- sterowanie automatyczne i ręczne cyklami pracy prasy zgniatającej,
Znak sprawy: ZP-1/17
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możliwość sterowania poszczególnymi ruchami funkcjami prasy zgniatającej (łopaty) za
pomocą przycisków umieszczonych w kasecie sterującej,
możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczania) w układzie hydraulicznym – min 3 poziomy
kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie
kierowcy
dwa reflektory robocze umieszczone z tyłu zabudowy w górnej lewej i prawej części
zbiornik na wodę o pojemności 10 litrów wraz z kranem
zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN-1501
stopnie dla ładowaczy
dwa wyłączniki bezpieczeństwa
długość całkowita pojazdu max 7,3 metra
uchwyt na miotłę i łopatę umieszczony z tyłu zabudowy,
dodatkowy kosz z siatki (na worki) umieszczony z boku zabudowy,
kolor zabudowy niebieski RAL 5015

Podwozie:
Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać pojazd śmieciarki o pojemności 10m3 na podwoziu
dwuosiowym o d. m. c. 12 Mg
- rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2011
- przebieg nie większy niż 200 000 km
- kabina dzienna, krótka kompaktowa, zawieszona na sprężynach walcowych
- ilość miejsc siedzących: 3,
- kolor kabiny biały
- klimatyzacja,
- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
- wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,
- zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierający co najmniej wskazania:
prędkościomierza w km/h, temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa,
obrotomierza,
- instalacja radiowa z anteną,
- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera z możliwością regulacji wewnątrz kabiny,
- elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i pasażera,
- zmywalne wykładziny tapicerskie drzwi, podłogi i tunelu silnika,
- oświetlenie wnętrza,
- centralny zamek;
- oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,
- ostrzegawczy sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego,
Układ jezdny:
- podwozie 2-osiowe,
- rozstaw osi nie większy niż 3400mm
- oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym
- oś nr 2: zawieszona pneumatycznie, napędzana kołami bliźniaczymi,
- ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 17,5”
- nowe opony na obu osiach,
- stabilizatory osi przedniej i tylnej,
- fartuchy przeciw błotne kół,
Układ hamulcowy:
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

Znak sprawy: ZP-1/17
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Silnik:
- wysokoprężny, chłodzony cieczą,
- co najmniej 4-cylindrowy, o pojemności skokowej 4500-4600 cm3,
- moc silnika co najmniej 220 kM
- spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5, bez ad Blue
- płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe,
- tempomat,
- immobilizer fabryczny,
Układ przeniesienia napędu:
- skrzynia biegów: manualna, posiadająca co najmniej 6 biegów do przodu i bieg wsteczny,
- przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów
Układ kierowniczy:
- ze wspomaganiem,
- z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu,
- kierownica z regulacją kąta pochylenia,
Układ paliwowy:
- zbiornik paliwa o pojemności min 180 dm3,
- podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,
- wlew paliwa zamykany kluczykiem,
Wyposażenie:
- oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po
drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia),
- regulacja zasięgu świateł,
- reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu,
- lampa ostrzegawcza typy kogut na zabudowie, belka świetlna na dachu kabiny
- mechaniczny wyłącznik akumulatorów,
- boczne osłony przeciw najazdowe
- ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,
- apteczka,
- podnośnik samochodowy (hydrauliczny)
- klin pod koła,
- klucz do kół,
- gaśnica samochodowa,
- pojazd i zabudowa oznakowane logotypem Zamawiającego, kolorystyki, wykonania
materiałowego stosowanego w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (wzór takiego
logotypu otrzyma Wykonawca od Zamawiającego)
Dodatkowe wymagania dotyczące pojazdu
- autoryzowany serwis dla podwozia i zabudowy do 50 km od siedziby Zamawiającego.
- zapewnienie czasu naprawy do 48 godzin od momentu weryfikacji usterki w okresie gwarancji
- pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu
drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze
przez Zamawiającego.
- Wykonawca zapewnieni przeszkolenie obsługi.

Znak sprawy: ZP-1/17
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Wykonawca dostarczy w dniu odbioru instrukcje obsługi w języku polskim dla podwozia oraz
elementów zabudowy oraz certyfikaty w zakresie jakości i bezpieczeństwa dla urządzeń
zabudowy .

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):
Główny przedmiot: 34144510-6 – pojazdy do transportu odpadów

Rozdział 3. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i częściowych
1.
2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4. Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 – 101b ustawy
PZP.

Rozdział 5. Informacje o planowanych zamówieniach dodatkowych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Informacje dotyczące podwykonawstwa.
Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności
skrzyni ładunkowej 10m3 w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem
zapisów Rozdziału 17 – Kryteria oceny ofert.
2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na poniższych zasadach:
1) Na podwozie na okres co najmniej 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu
dostawy przez Zamawiającego
2) Na zabudowę typu śmieciarka na okres co najmniej 24 miesiące od daty protokolarnego
odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego,
z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału 17 – Kryteria oceny ofert.

Rozdział 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych
warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
c) zdolności technicznej i zawodowej.
Znak sprawy: ZP-1/17
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy
Pzp,
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ustawy Pzp,
4. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą „spełnia
– nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz
zawiera rozdział 9 SIWZ.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. 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.

Rozdział 9. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty:
1.1 Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik nr 3 do
SIWZ);
1.2 Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4 do
SIWZ);
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Na potwierdzenie warunków o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą
powinien przedłożyć:
2.1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny;
2.2 w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny;
2.3 w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny;
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia;
3.2 informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(załącznik nr 5);
Znak sprawy: ZP-1/17
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Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
4.1 oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach SIWZ,
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale;
4.2 dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
pkt. 2.4.1 , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
4.3 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej.
5. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do podpisania
oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do
reprezentowania pozostałych.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
7.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.
8.1 wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty.
8.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę
kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
Znak sprawy: ZP-1/17
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10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).
11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp,
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
13. Wykonawca załączy do oferty dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym, zawierające co
najmniej: numer telefonu, faksu, dokładny adres do korespondencji oraz wyznaczy osobę
uprawnioną do kontaktów.

Rozdział 10. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie publiczne wykonawcę, który nie wykaże
braku podstaw do wykluczenia opisanych w art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1)
ustawy Pzp, wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);

Rozdział 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Oferta wraz z załącznikami zostanie przekazana Zamawiającemu pisemnie.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz
Wykonawcami będą przekazywane pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
3. Wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na adres:
przetargi@dorzeczebialej.pl
4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
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terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści także na stronie
internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej Specyfikacji. Modyfikacja treści
SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu
oceny ich spełnienia.
6. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres Zamawiającego: Spółka Komunalna
„Dorzecze Białej” SP. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska.

Rozdział 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Dyrektora Działu Technicznego p. Tomasza Bernal tel. +48 146210562 wew. 129, fax. +48 6210564 email przetargi@dorzeczebialej.pl

Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 14. Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką biurową.
Oferta powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną
do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.
Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione
w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną
do podpisywania oferty.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby
uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dokumencie 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. Dokumenty inne
niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu 1 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny być składane w
j. polskim.
Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez
osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i
poświadczone parafą z imienną pieczątką.
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W
innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i
mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, spełniające warunki ustawy,
odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej
SIWZ.
Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione
w niniejszej SIWZ.
Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących
wspólnie (na podstawie udzielonego Liderowi pełnomocnictwa).

Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:
Spóła Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów, Dziennik podawczy
Tel +48 146210562
Oferta w postępowaniu na:
Dostawę w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni
ładunkowej 10m3

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Na kopercie należy umieścić również nazwę, dokładny adres i numer telefonów Wykonawcy
(dopuszcza się odcisk pieczęci).
Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III
Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchów, Polska, dziennik podawczy.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i
numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkować
będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
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nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
22. Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SIWZ)
2) Harmonogram spłat rat leasingowych, który będzie zawierał wyszczególnienie części
kapitałowej i odsetkowej raty leasingowej (wzór załącznika nr 2 do SIWZ)
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ).
4) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do
SIWZ).
5) Opis techniczny dostarczanego pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności
skrzyni ładunkowej 10m3.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy –
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Pozostałe dokumenty, o których mowa w Rozdziale 9 niniejszej SIWZ.
8) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wymagane warunki leasingu finansowego:
a. 23 równych rat leasingowe zawierające:
- koszt rejestracji pojazdu;
- inne opłaty związane z zawarciem umowy;
b. Okres leasingu 23 miesiące
c. Raty leasingowe o stałej kwocie
d. Opłata wstępna 30% wartości finansowania
3. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Ofertym, jako całkowita kwota do zapłaty
przez Zamawiającego która zawiera w sobie odsetki od rat leasingowych tj. wpłatę własną + sumę
rat kapitałowych i odsetkowych.
4. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.

Rozdział 17. Kryteria złożonych ofert i ich ocena
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
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a. Pierwszym (1) kryterium jest – Cena brutto za dostawę pojazdu z zabudową typu śmieciarka –
waga 70 pkt.
Lp.
1.

Kryterium 1
Cena (C) brutto za dostawę pojazdu z zabudową typu
śmieciarka
Najniższa cena brutto
Cena brutto badanej oferty

C(cena) =

Waga
70

x 70

b. Drugim (2) kryterium jest – Termin dostawy – waga 10 pkt.
Lp.

Kryterium 2

Waga

1.

Termin dostawy

10

Wykonawca, który wskaże jako termin dostawy przedmiotu zamówienia:
- 14 dni od dnia podpisania umowy, otrzyma – 0 pkt.,
- 9 dni od dnia podpisania umowy, otrzyma – 5 pkt.
- 4 dni od dnia podpisania umowy, otrzyma – 10 pkt.
Uwaga. Oferta Wykonawcy, który poda inny termin realizacji przedmiotu zamówienia jak wskazano
powyżej, zostanie odrzucona, a Wykonawca wykluczony z postępowania.
C(termin) = ilość punktów
c. Trzecim (3) kryterium jest – Okres gwarancji na dostarczone podwozie – waga 20 pkt.
Lp.

Kryterium 3

Waga

1.

Okres gwarancji na dostarczone podwozie

20

Wykonawca, który udzieli gwarancji na dostarczone podwozie na okres:
- 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, otrzyma – 0 pkt.,
- 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, otrzyma – 10 pkt.,
- 18 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, otrzyma – 20 pkt.,
Uwaga. Oferta Wykonawcy, w której Wykonawca wskaże inne jak wymieniono wyżej okresy gwarancji
na dostarczone podwozie, zostanie odrzucona, a Wykonawca wykluczony z postępowania.
C(gwarancja) = ilość punktów
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
zsumowanych punktów z każdego kryterium wg wzoru:
C = C(cena) + C(termin) + C(gwarancja)
4. 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.
5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
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Rozdział 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania ofert - w siedzibie Zamawiającego: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp.
z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchów – dziennik podawczy
2. Termin składania ofert – 03.04.2017r., godz.10:00
3. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego - w pok. SALA NARAD
4. Termin otwarcia ofert – 03.04.2017r., godz.10:15
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8. Po otwarciu ofert zamawiający umieści na stronie internetowej www.dorzeczebialej.pl
informacje o których mowa w art. 86 ust 5, dotyczące:
a. Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c. Min warunki płatności.

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy
1. Zgodnie z art. 139 i art.140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1.1 zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
1.2 mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
1.3 jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
1.4 zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
1.5 podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy leasingowej
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1. Przedmiotem umowy leasingu finansowego jest przekazanie przez Leasingodawcę prawa
do używania wybranego przez Leasingobiorcę Sprzętu (pojazdu wraz z zabudową typu
śmieciarka) w zamian za umówione opłaty leasingowe.
2. Okres leasingu wynosi 23 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.
3. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat leasingowych w terminach
przewidzianych harmonogramem finansowym. Daty w nim podane są datami ostatecznymi
wpływu pieniędzy na rachunek Leasingodawcy.
4. Leasingobiorca oświadcza, że Sprzęt (pojazd wraz z zabudową typu śmieciarka) jest
dobrem niezbędnym do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i będzie
wykorzystywany w tym celu także po nabyciu Sprzętu (pojazdu wraz z zabudową typu
śmieciarka).
Znak sprawy: ZP-1/17
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5. Leasingodawca w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy wystawi zamówienie na
Sprzęt (pojazd wraz z zabudową typu śmieciarka) do Dostawcy.
6. Dostawa sprzętu (pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka) do Leasingobiorcy nastąpi nie
później niż do …1 dni od dnia podpisania umowy.
7. Leasingobiorca jest zobowiązany używać Sprzęt (pojazd wraz z zabudową typu śmieciarka)
zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości, ponad
normalne zużycie oraz uzgadniać z Leasingodawcą każdą wymianę podzespołów.
8. Wszelkie koszty związane z zachowaniem Sprzętu (pojazdu wraz z zabudową typu
śmieciarka) w należytym stanie oraz koszty eksploatacji Sprzętu ponosi Leasingobiorca.
9. W czasie trwania umowy leasingu Leasingodawcy przysługuje prawo weryfikacji uzyskanych
od Leasingobiorcy przed zawarciem tej umowy danych, które były podstawą do podjęcia
przez Leasingodawcę decyzji o zawarciu umowy z Leasingobiorcą.
10. Po zakończeniu umowy Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia Sprzętu (pojazdu wraz z
zabudową typu śmieciarka) za cenę określoną w harmonogramie.
11. Opłata wstępna w wysokości 30% wartości finansowania zostanie wniesiona w terminie do
14 dni od dnia podpisania umowy.
12. Wykonawca będzie zobowiązany do:
12.1
dostarczenia wraz z Sprzętem (pojazdem wraz z zabudową typu śmieciarka):
a)
kompletu kluczy,
b)
dowodu rejestracyjnego pojazdu,
c)
następującą dokumentację w języku polskim obejmującą:
- książkę serwisową pojazdu wraz z zabudową,
- fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z zabudową, wraz z wszystkimi
dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego
Sprzętu – 1 komplet
13. W ramach dostawy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego.
14. Spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych.
15. Leasingobiorca zobowiąże zbywcę sprzętu do ustalenia z Leasingodawcą terminów i
sposobu dokonywania okresowych przeglądów/napraw gwarancyjnych oraz przewidzi
stosowne sankcje z tytułu nie dotrzymania terminów co działałoby na szkodę
Leasingodawcy.
16. Za opóźnienia w dostawie sprzętu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% za
każdy dzień zwłoki.

Rozdział 21. Informacje dotyczące rozliczania się z Wykonawcą
Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

Rozdział 22. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 24. Informacje dot. protokołu
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
1

Zgodnie z deklaracja złożoną w ofercie Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1/17
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unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Rozdział 25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
2. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniana jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
kryteria wyboru.
3. O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wszystkim Wykonawcą poda
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zamieści je na własnej stronie
internetowej (www.dorzeczebialej.pl ) oraz w swojej siedzibie na “Tablicy ogłoszeń”
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailem lub faksem.
6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1
ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów
o których mowa powyżej w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdą okoliczności o których mowa w art. 93 ust 1
ustawy Pzp.

Rozdział 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też
postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp
(art. 179-198).
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:






Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Harmonogram spłaty rat leasingowych
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, o spełnieniu przez – Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy kapitałowej

Znak sprawy: ZP-1/17
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

Dostawę w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową
typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3
Nr postępowania: ZP-1/17

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez2:
Nazwa(y) i adres(y)
Wykonawcy(ów)
Osoba do kontaktów
Nr tel./faks
adres e-mail

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty bez podatku od towarów i usług: ..................................... [PLN]
(słownie: .................................................................................................... [PLN])
Należny podatek od towarów i usług:…............................................................ [PLN]
(słownie: .................................................................................................... [PLN])
RAZEM: Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ..................................[PLN]
(słownie: ......................................................................... [PLN]) na którą składają się:
Rodzaj opłaty
Opłata wstępna
(30% wartości
finansowania)

Rata leasingu

Ilość

Kwota netto (PLN)

VAT (23%)

Razem (PLN)

Termin płatności

1

W terminie do 14 dni od
dnia podpisania umowy

23

Po dacie odbioru
Przedmiotu leasingu,
miesięcznie, do ostatniego
dnia miesiąca
kalendarzowego

4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia do … dni3 od dnia podpisania
umowy,
5) na dostarczone podwozie udzielamy … miesięcy4 gwarancji, a na zabudowę typu śmieciarka o
pojemności skrzyni ładunkowej 10m3 – …miesięcznej gwarancji,
2

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
Wykonawca wpisuje wg uznania: 14 dni od dnia podpisania umowy lub 9 dni od dnia podpisania umowy lub 4 dni od dnia podpisania
umowy. Uwaga. Oferta Wykonawcy, który poda inny termin realizacji przedmiotu zamówienia jak wskazano powyżej, zostanie odrzucona,
a Wykonawca wykluczony z postępowania.
4 Wykonawca wpisuje wg uznania: 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia lub 12 miesięcy od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia lub 18 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Uwaga. Oferta
3

Znak sprawy: ZP-1/17
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6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń ogólne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do umowy,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]5,
10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z Dz. U. z 2015r poz. 2164) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy żadne z informacji
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania6.

l.p.

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

Do

1.

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

Wykonawcy, w której Wykonawca wskaże inne jak wymieniono wyżej okresy gwarancji na dostarczone podwozie, zostanie odrzucona,
a Wykonawca wykluczony z postępowania
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Znak sprawy: ZP-1/17
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Załącznik nr 2

HARMONOGRAM SPŁATY RAT LEASINGOWYCH
Nr postępowania: ZP-1/17

Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres):

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

Znak sprawy: ZP-1/17
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Załącznik nr 3
Nr postępowania: ZP-1/17

Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu
śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w zakresie opisanym w Rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………….…………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

Znak sprawy: ZP-1/17
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Znak sprawy: ZP-1/17
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Załącznik nr 4
Nr postępowania: ZP-1/17

Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu
śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp.

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………
Znak sprawy: ZP-1/17
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(podać pełną nazwę/firmę, adres,) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

Znak sprawy: ZP-1/17
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5
Nr postępowania: ZP-1/17

Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego pn:

Dostawa w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu
śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3
Oświadczamy/my, że:
nie należę/nie należymy7 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 )
2. Należę/należymy8 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z
Wykonawcą (ami)……………………………………………………………………………………………
podać nazwę i adres wykonawcy
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.
1.

Oświadczam, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, co potwierdzam załączonymi do oświadczenia dowodami.

............................... dnia....................

...........................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

UWAGA!
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie to składa wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji.
W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie dotyczy.
W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia pkt. 2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek
konsorcjum.
7
8

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

Znak sprawy: ZP-1/17
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