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ROZDZIAŁ A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I FORMULARZE 

STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIKI 

DZIAŁ I  Zamawiający 

1. Zamawiający : 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., 66 - 600 Krosno 

Odrzańskie, ul. Wiejska 23,  

tel.  68 383-55-33,  fax.  68 359 91 21,  

NIP: 926-164-44-39 ; Regon: 080317878 

e-mail: sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl,  http:// www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl 

2. Obowiązującym językiem jest język polski. 

3. Oznaczenie postępowania: 

1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  2/U/2019 

2) Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: 

www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl  

DZIAŁ II  Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1843). 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest 

pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której 

mowa w pkt 1. 

DZIAŁ III  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu 

specjalistycznego do  zbiórki odpadów.   

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział C SIWZ wraz z załącznikiem 1a oraz rozdział D SIWZ 

2.1. Wykonawca na potwierdzenie zgodności opisu oferowanego przedmiotu zamówienia składa 

wypełniony załącznik nr 1a  

3. Kody CPV  

CPV 34100000-8  - Pojazdy silnikowe 

CPV 34144510-6  - Pojazdy do transportu odpadów  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Minimalne warunki gwarancyjne określone są w załączniku nr 1a. 

http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/
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8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek lub wad i przeglądów do różnych 

podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest 

wykonawca. 

9. Okres rękojmi wydłużony zostaje do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji na element objęty 

najdłuższym okresem gwarancji. 

 

DZIAŁ IV  Termin realizacji zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

DZIAŁ V  Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. Wykaz 

podwykonawców oraz części zamówienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania 

podwykonawcom musi być wskazany w treści oferty składanej przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą  

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

DZIAŁ VI  Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

2. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z którą dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie 

wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zastanie oceniona jako 

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, 

a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy. 

 

DZIAŁ VII   Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tego Wykonawcę, 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 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. 

U z 2016. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

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

dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U 2016. poz.2171 ze zm.). 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 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 przedstawione dowody, o których mowa 

w pkt 4 za wystarczające. 

 DZIAŁ VIII  Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Do oferty każdy z Wykonawców musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1.  

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia Zamawiający 

dołączył do niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1)    Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

2)   Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy 

Pzp, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ, w celu potwierdzenia że nie 

podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa w Rozdziale VII SIWZ. 

3)   Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13 i 14 oraz 16-20, 

składa wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2  do SIWZ. 
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4)   W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące  

w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.  

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 ppkt 1 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

8. 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 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 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 wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje 

się. 

9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale.  

11. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10 składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą.  

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

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r.poz. 1114 ze zm.). 

15. W przypadku, gdy oferta najwyżej oceniona złożona została wspólnie przez dwóch 

lub więcej Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego winni oni złożyć oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w pkt 5 , we własnym imieniu. 

16. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 

1126). 

17.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
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wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich 

złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

DZIAŁ IX Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje 

przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie 

zamówienia będą przekazywane pisemnie lub faksem.  

Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty 

elektronicznej (skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być 

złożone na piśmie. 

2. Oferty, umowy, oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ - również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 

wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej. 

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Damian Miech –   tel. 68 383 36 72 

/w sprawach dot. procedury o udzielenie zamówienia publicznego/ 

Wojciech Kliszewski –  tel. 68 383 36 71 

/w sprawach dot. przedmiotu zamówienia/ 

DZIAŁ X  Tryb składania zapytań przez Wykonawcę 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona 

SIWZ. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 
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6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

DZIAŁ XI  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiający zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której 

udostępniono specyfikację. 

DZIAŁ XII  Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca nie żąda wniesienia wadium.  

DZIAŁ XIII  Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona 

na piśmie. 

DZIAŁ XIV  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

Wykonawcę.  

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia .  

3. Oferta winna zawierać: 

1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący załącznik 1 do rozdziału B 

SIWZ) 

2) oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania (stanowiące 

załącznik nr 2 do rozdziału B SIWZ), 

3) Wypełniony załącznik nr 1a  

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do 

reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 
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4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także 

dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9 i 10. Pełnomocnictwo musi być złożone w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

8. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku). 

9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 

Wykonawcę. 

10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę.  

11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest 

by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron. 

12. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając 

stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie 

później niż do dnia składania ofert. Informacje te winny być umieszczone wewnątrz 

osobnego opakowania z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą 

połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert. 

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23 , 

66-600 Krosno Odrzańskie  

Oferta na: „ Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki 

odpadów ” 

Nie otwierać przed dniem 27.12.2019 r. godz. 1015 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 
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ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

DZIAŁ XV  Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie 

Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego Sp. z o.o., ul. Wiejska 

23, 66-600 Krosno Odrzańskie (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

27.12.2019 r. do godz. 10:00. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom. 

3. Oferty zostaną otwarte w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo -  Komunalnym 

Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie (pokój nr 03, parter ) w dniu 

27.12.2019  r. o  godz. 10:15 Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie 

wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 

www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl  informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 
 

DZIAŁ XVI  Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Waga Liczba pkt 

1 Cena oferty 100 % 100 pkt 

 Suma 100 % 100 pkt 

 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w oparciu o ww. 

kryterium i ustaloną punktację:   

 

2. Cena - waga 100 pkt 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: 

      liczba punktów  = 
najniższa oferowana cena brutto 

x 100 
cena brutto oferty ocenianej 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 100 punktów. 

http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/
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Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
 

DZIAŁ XVII  Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. 

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i 

prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie równocześnie przesłane wszystkim 

Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty oraz 

udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. 

DZIAŁ XVIII  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena brutto zostanie podana w formularzu „Oferta”. 

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i obejmować całkowity koszt 

wykonania zamówienia. 

3. Cenę stanowić będzie suma kwot obejmującą: 

a. Opłatę wstępną dotyczącą leasingu samochodu, 

b. Sumę rat leasingowych za okres 60  miesięcy (59 rat ) 

c. Kwotę stanowiącą wartość wykupu samochodu. 

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 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. 

DZIAŁ XIX  Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

DZIAŁ XX  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wykonawca nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

DZIAŁ XXI  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
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1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180  ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

11. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
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ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego.    

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

DZIAŁ XXII  Pozostałe informacje 

1. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, w tym warunki płatności zawarte są w Rozdziale D 

SIWZ. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

4. W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. 

7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

DZIAŁ XXIII  Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o. (zwane dalej KPWK), ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno 

Odrzańskie, sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl, tel.: 683835533; 

1. z inspektorem ochrony danych osobowych w KPWK Sp. z o.o. jest Pan Henryk Gibała, 

kontakt: adres e-mail: iodo@kpwk-krosnoodrzanskie.pl,  nr tel.: 602254899; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Dostawa w formie 

leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów " prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

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

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

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

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

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

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

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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ROZDZIAŁ B:  

 

WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH 

SIĘ NA OFERTĘ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

 Zamawiający: 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o.  

ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów” 

MY NIŻEJ PODPISANI: 

 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i 

dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: …........... , ........  PLN 

(słownie:  ..........................................) plus podatek VAT w wysokości …..... %, tj. w 

kwocie: …........................ , ….....  PLN (słownie:  …................................) co stanowi 

wynagrodzenie brutto w wysokości: ....................... , ….. PLN (słownie: 

..................................................................................................................................................) 

 

w tym: 

3.1. Cena netto dostawy samochodu wynosi: ………………... zł 

podatek VAT ….. %  wynosi: …………………………………zł 

cena  brutto dostawy samochodu wynosi: ……………………..zł 

 

3.2. Opłata wstępna 10 % cenny netto wynosi: ……………….zł 

podatek VAT ….. %  wynosi: …………………………………zł 

opłata wstępna brutto wynosi: ………………………………....zł 

 

3.3. Rata leasingowa netto wynosi: ………………..…………..zł 

podatek VAT ….. %  wynosi: …………………………………..zł 

rata leasingowa  brutto wynosi: ………………………………....zł 

 

3.4. Wartość wykupu samochodu    1%  ceny netto wynosi: ……………….. ……zł 

podatek VAT ….. %  wynosi: …………………………………..zł 

rata leasingowa  brutto wynosi: ………………………………...zł 
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4. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy zapewniamy udzielenie gwarancji: 

a) na podwozie   - …… miesięcy. 

b) na zabudowę  - …… miesięcy 

5. Oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności opisane  w rozdziale D SIWZ 

6. Zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Akceptujemy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy określone przez Zamawiającego w rozdziale D  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców* (*NIEPOTRZEBNE 

SKREŚLIĆ) 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY 
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA 

DO WYKONANIA PODWYKONAWCY 

  

  

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb  niniejszego 

zamówienia jest następujący:  

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

11. OŚWIADCZAMY, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora 

mikroprzedsiębiorstw* / małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z 

Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003). 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

12. Ofertę niniejszą składamy na .............. stronach, w tym strony od …… do …… stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(uzasadnienie/wykazanie w ofercie). 

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

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

fax./ email  ......................................... 

 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
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1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

…………….……. dnia ………….……. r. 

                        (miejscowość, data) 

 

 

……………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zamawiający: 
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 23 
66 – 600 Krosno Odrzańskie 

 
 
Wykonawca: 
…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, 

prowadzonego przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o. 

(oznaczenie zamawiającego; 2/U/2019), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

(podpis) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

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

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

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

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

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

z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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…………….……. (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) 
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Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą:  

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów ” 

Oświadczam, że*: 

□ nie należę do tej samej co inny wykonawca grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017.229); 

□ należę do tej samej co inny wykonawca grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017.229), w której skład 

wchodzą następujące podmioty: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

            (miejscowość, data)                                                                           (podpis Wykonawcy  

 

 

 

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku X 

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 

2017.229) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 

sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie o przynależności do grupy 

 kapitałowej  
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ROZDZIAŁ C: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu 

specjalistycznego do zbiórki odpadów .   
 

2.CPV: 

34100000-8 Pojazdy silnikowe. 

34144510-6  Pojazdy do transportu odpadów. 

 

3. Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy 

pojazdu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot 

niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w 

szkoleniu (czas i ilość pracowników zamawiającego określony został w załączniku 1a).  

4. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z 

przedmiotem zamówienia, np.: dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: ul. 

Wiejska 23, 66 -600 Krosno Odrzańskie: 

 

4.1. Dostawa samochodu, odbędzie się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 11:00. 

5. Minimalne wymagania, warunki gwarancyjne określone są w załączniku nr 1a, oraz w Rozdziale D  

SIWZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek bądź przeglądów do różnych 

podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest 

wykonawca. 

7. Okres rękojmi wydłużony zostaje do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji na element objęty 

najdłuższym okresem gwarancji. 

 

2. Zakres dostawy i wymagania ogólne dla  zadania:  

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów  – zawiera 

Załącznik nr 1a 
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ROZDZIAŁ D: 

 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej 

przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień: 

1) kaucja/opłata wstępna w wysokości netto 10% zł wartości początkowej netto przedmiotu 

leasingu, która będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

leasingu. 

2) Okres finansowania: 60 miesięcy  (59 rat), 

3) dopuszcza się opłatę końcową płatną po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych w wysokości 

netto  1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu, 

4) w raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako 

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

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

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

wykonywaniem umowy leasingu. Ponadto Zamawiający poniesie nie przewidziane koszty 

leasingu zgodnie z tabelą opłat dodatkowych. 

5) Wykonawca ponosi opłaty rejestracyjne pojazdu i obciąża nimi zamawiającego na podstawie 

odrębnej faktury, 

6)  ubezpieczenie pojazdu w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW przez okres leasingu łącznie z 

kosztami dodatkowymi ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela ponosi 

Zamawiający, 

7)  Oprocentowanie zmienne - część odsetkowa raty bieżącej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku 

WIBOR 1M lub podwyższeniu, w przypadku jego wzrostu. Wysokość opłat miesięcznych 

uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 

1,63 % (z dnia 13 grudnia 2019 roku), 

8) własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowny leasingu na Zamawiającego jako 

korzystającego po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej 

wynikających, 

9)  raty leasingowe płatne w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT albo 

zgodnie z harmonogramem płatności, na podstawie którego będą wystawiane faktury VAT, na 

czas nie krótszy niż 14 dni przed dniem zapłaty wskazanym w harmonogramie płatności. Kwota 

wykupu przedmiotu umowy płatna w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT albo wliczona do ostatniej raty leasingowej, płatna w terminie 

wskazanym dla ostatniej raty leasingowej. Faktura wykupu przedmiotu umowy zostanie 

doręczona Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia wpływu kwoty wykupu na konto 

Wykonawcy, w przypadku gdy kwota wykupu płatna będzie wraz z ostatnią ratą leasingową. 

Poszczególne raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę co miesiąc, w całym okresie trwania umowy, a płatność nastąpi w terminie 14 dni 

od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

albo zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym integralną część umowy, a płatność 

nastąpi w terminie wskazanym w harmonogramie, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, 

10) jako dzień zapłaty, Strony uznają datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy, 

11) w przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych. 
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2. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w pkt 1 

będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn 

leżących po  stronie Wykonawcy. 

 

3. Zmiany i rozwiązanie umowy. 

3.1. Wynagrodzenie, wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego postępowania może ulec 

zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana 

wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie przepisów 

regulujących powyższe zmiany. 

3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, gdy 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.   

3.3. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, 

adresów bądź osób wskazanych  w umowie, odpowiedzialnych po obu stronach za realizację 

umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę.  

3.4. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej podpisanej 

przez Strony pod rygorem nieważności. 

3.5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości  o 

powyższych okolicznościach. 

 

4. Kary umowne. 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 

a). Opóźnienia w realizacji dostawy  0,05 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w 

umowie za każdy rozpoczęty dzień. 

b). Opóźnienia w realizacji reklamacji  0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie za 

każdy rozpoczęty dzień. 

c). Niewykonania, dostarczenia pojazdu niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania przez wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w umowie.  

4.2. Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

 

5.  Inne postanowienia umowy: 

5.1. Zamawiający ma prawo do uiszczenia na pojazdach swoich znaków firmowych przez cały 

okres trwania umowy. 

5.2. Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego 

protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag. 

5.3. Zamawiający dopuszcza aby Istotne postanowienia umowy zostały włączone do 

obowiązującej u Wykonawcy umowy leasingowej w formie aneksu. Istotne postanowienia 

umowy maja pierwszeństwo stosowania przed umową leasingu. 

 


