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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      

GZK.3211.1.2021 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

  

 

 

pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków 

transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton’’ 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zamawiający 

(nazwa i adres 

zamawiającego, numer 

telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz 

strony internetowej 

prowadzonego 

postępowania) 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu 

ul. Stajkowska 23 

64-720 Lubasz 

tel. (67) 255 60 70 

e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl 

strona internetowa zamawiającego: www.gzk-lubasz.pl  

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

http://gzk-lubasz.pl/category/przetargi/ 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 

15.30. 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

 

http://gzk-lubasz.pl/category/przetargi/ 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa 

Pzp”]. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp  wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków 

transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 

11 ton. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki dwukomorowej o ładowności 11 ton. 

a) podwozie: 

- podwozie trzyosiowe, 

- rok produkcji 2008 lub młodszy, 

- skrzynia biegów półautomatyczna bez pedału sprzęgła lub automatyczna, 

- moc silnika 300 KM, pojemność 8000 – 9000 cm, 

- norma emisji spalin min. Euro 4, 

- zawieszenie na poduszkach powietrznych, oś tylna podnoszona i skrętna, 

- blokada tylnego mostu, 

- koła 22,5 cala, 

mailto:biuro@gzk-lubasz.pl
http://www.gzk-lubasz.pl/
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- przebieg do 250.000 km – udokumentowany, 

- dopuszczalna administracyjna masa całkowita min. 26000 kg, 

- dopuszczalna konstrukcyjna masa całkowita min. 26000 kg, 

- ładowność administracyjna min. 10500 kg, 

- ładowność konstrukcyjna min. 11000 kg, 

- ABS, 

- kontrola trakcji, 

- tempomat obsługiwany z kierownicy, 

- elektrycznie sterowane szyby, 

- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, 

- klimatyzacja, 

- fabryczne radio CD sterowane z kierownicy, 

- kamera wsteczna z 7 calowym wyświetlaczem LCD lub większym, 

- kabina dzienna 3 miejscowa, 

- podgrzewany fotel kierowcy, 

- pojazd wypiaskowany i pomalowany, 

- kabina w kolorze białym RAL 700, zabudowa pomarańczowa RAL 2008, 

- kabina wyposażona fabrycznie w trzy miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa, 

b) zabudowa: 

- zabudowa 14-16 m³, 

- dwukomorowa (podzielona 1/3, 2/3), 

- dwie niezależne płyty wypychowe, 

- jeden odwłok podzielony, zabudowa wyprodukowana w 2008 roku lub później, 

- prasa ze zgniotem liniowym x 4, 

- niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 l do małej komory i 

110 – 1100 l do dużej komory, 

- 2 stopnie dla ładowaczy, 

- nominalna masa załadunkowa 11000 kg, 

- wyposażenie w światła ostrzegawcze. 

c) wyposażenie dodatkowe: 

- koło zapasowe, 

- trójkąt ostrzegawczy, 

- apteczka, 

- gaśnica, 

- podnośnik min. 10000 kg udźwigu, 

- klucz do kół. 

Dostawa nie później niż do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Pojazd będzie objęty 6 miesięczną gwarancja - na pojazd i zabudowę. Jest to 

minimalny okres gwarancji, Wykonawca może go przedłużyć. 

 

2) Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki dwukomorowej o ładowności 6 ton. 

a) podwozie:  

    • podwozie dwuosiowe, 

    • rok produkcji 2008 lub młodszy, 

    • moc silnika 250 koni mech., 

    • pojemność silnika 8000-9000 cm3, 

    • norma emisji spalin – min. EURO 4, 

    • przebieg do 250.000 km, 

    • blokada tylnego mostu, 

    • kamera wsteczna, 
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    • koła 22,5 cala, 

    • zawieszenie: przód i tył poduszka powietrzna, 

    • dopuszczalna masa całkowita: konstrukcyjna min. 19000 kg, administracyjna min. 

18000 kg, 

    • ładowność konstrukcyjna min. 6000 kg, 

    • kabina dzienna 3 miejscowa, 

    • skrzynia biegów półautomatyczna bez pedału sprzęgła lub automatyczna,  

    • klimatyzacja , 

    • tempomat, 

    • elektrycznie sterowane lusterka i szyby,  

    • podgrzewany fotel kierowcy, 

    • radio fabryczne z CD sterowane z kierownicy. 

b) zabudowa: 

-    dwukomorowa ( podzielona 1/3, 2/3 ) 

-    rok produkcji 2008 lub młodszy 

-    jeden odwłok, przedzielony 

    • pojemności 14-16 m3 

    • dwie niezależne płyty wypychowe 

    • prasa ze zgniotem liniowym x4 

    • zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 l i 660-1100 l do dużej 

komory,  

    • 2 stopnie dla ładowaczy 

    • wyposażony w światła ostrzegawcze 

c) Wyposażenie dodatkowe: 

-  koło zapasowe 

-  trójkąt ostrzegawczy 

-  apteczka 

-  gaśnica 

-  podnośnik min. 10000 kg udźwigu, 

-  klucz do kół 

Dostawa nie później niż do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Pojazd będzie objęty 6 miesięczną gwarancja - na pojazd i zabudowę. Jest to 

minimalny okres gwarancji, Wykonawca może go przedłużyć. 

 

    3) Zabudowy śmieciarek 6 ton i 11 ton powinny pochodzić od tego samego 

producenta. 

    4) Pojazdy, tj. podwozie wraz z zabudową i wyposażeniem dodatkowym w osprzęt 

wymienione winny być w 100 % sprawne, kompletne, zarejestrowane w Polsce 

zgodnie z przeznaczeniem użytkowym. 

    5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i 

własne ryzyko na adres Zamawiającego – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w 

Lubaszu, ul. Stajkowska 13, 64-720 Lubasz, gdzie dokona rozruchu i przeszkolenia 

pracowników z obsługi sprzętu. 

    6) Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych, czy też oznaczenia innej firmy,                             

z wyłączeniem oznaczeń producenta sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia oględzin zaoferowanych przez Wykonawcę pojazdów. Zaoferowane 

pojazdy musza znajdować się fizycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

    7) Dostawca gwarantuje, że pojazdy będące przedmiotem zamówienia są wolne od 

wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 
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    8) W dniu odbioru przedmiotowego sprzętu dostawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

instrukcje obsługi. 

    9) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach 

opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu standardu. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że 

identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje 

przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania 

równoważności Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów takich jak 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, 

projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymagań wskazanych w SWZ, których wybór leży po stronie Wykonawcy. 

Dopuszczenie w SWZ rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne 

zaproponowane w ramach tej równoważności dostawy, ma spełniać wszystkie 

parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjęte przez 

projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że 

zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga 

zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za 

pomocą innych rozwiązań technicznych. 

     W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W 

przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że 

są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub 

urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych 

lub lepszych. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne 

będzie obowiązany wykazać w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) i w trakcie realizacji 

zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

      Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje 

także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane  dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od 

niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania 

lub oznakowania potwierdzającego, że  dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne 

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że  dostawy lub usługi, które mają 

zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub 

określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.  

      Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 
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jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub 

cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani 

dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 

Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane 

przez niego  dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa 

ciężar wskazania „równoważności”. 

3. Gwarancja: 

Pojazdy będą objęty 6 miesięczną gwarancją - na pojazd i zabudowę. Jest to 

minimalny okres gwarancji, Wykonawca może go przedłużyć. 

     4.  Warunki finansowania  - podstawowe warunki leasingu: 

1) waluta umowy leasingu – PLN, 

2) wpłata wstępna – do 5 % ceny netto – kryterium punktowane w SWZ, 

3) rodzaj leasingu – operacyjny, 

4) okres finansowania – 60 miesięcy, 

5) raty leasingowe – miesięczne, 

6) rata leasingowa obejmuje kapitał i odsetki, 

7) ubezpieczenie – Zamawiający ubezpiecza i ponosi koszty ubezpieczenia, 

8) kwota wykupu – 1% wartości przedmiotu leasingu płatna na końcu okresu leasingu, 

pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z 

umowy leasingu, 

     5. Zamawiający nie przewiduje kluczowych zadań w ramach postępowania. 

     6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV  

     CPV 34144510 – 6: pojazd do transportu odpadów, 

     CPV 66114000 – 2: usługi leasingu.                                              

 

IV. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia. 

1. Wymagany termin dostawy pojazdów stanowiących przedmiot zamówienia, nie 

później niż  4 miesiące od daty podpisania umowy. 

2. Termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi 60 miesięcy od 

dnia dostarczenia pojazdów. 

 

V. Podmiotowe środki dowodowe. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

oświadczenie w zakresie: 

1)  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,   

2)  niepodlegania wykluczeniu.  

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 2 do SWZ. 
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3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 
       W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w   

       zakresie: 

       Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w  

       tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w  

       postępowaniu. 

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

5. Zdolność techniczna lub zawodowa:  
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

7. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) 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 podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia niekompletne, 

zawierające błędy lub budzące wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich 

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

złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

VI. Podstawy wykluczenia. 

 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz  

z ofertą, Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych 

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp.  

1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

2012 poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 



 
 
 

9 
 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn 

zabronionyokreślony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

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

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1. 

 

VII. Konsorcjum. 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 

niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w 

celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w 
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sposób umożliwiający ich identyfikację. Nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 

dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

     Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką   

     nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty). 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zał. Nr 2 do SWZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

VIII. Podwykonawcy. 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik Nr 1 do SWZ) 

informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez 

podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 

2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił 

swoich  zasobów. 

3) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić 

nowych podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 

do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek-

tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 

Regulaminie ePUAP. Instrukcja korzystania z systemu miniPortal znajduje się na 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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niniejszym portalu. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu-

larzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy 

i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 

do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być 

szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego 

poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany 

w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako 

nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się 

z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,  

e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie” 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do ko-

munikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 8.  

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

10.  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

   

X.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania są: 

- Pan Maciej Janicki, tel.: 785199029, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, 
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- Pani Lidia Lehwark – Sówka, tel.: 605820694, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 

do 15:30. 

XI. Termin związania z ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 

dni. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XII.  Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 

Wadium nie jest wymagane. 

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie nie jest wymagane.  

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 

7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu (odbywa się  automatycznie). 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
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które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Skompresowanie w formacie rar 

zostanie uznane przez Zamawiającego jako nieskutecznie złożona oferta. 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 

i niepodlegania wykluczeniu w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

9. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik 

do SWZ, która zawiera cenę wyliczoną w sposób opisany w rozdziale XVII SWZ 

oraz zał. Nr 1 do formularza ofertowego.  

Oświadczenie, o których mowa w  rozdziale V ust. 2 SWZ  (załącznik nr 2 do 

SWZ) 

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 

pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające 

pełnomocnika do tej czynności.  

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą 

oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności 

opisane w rozdziale V SWZ (załącznik nr 3 do SWZ). 

1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodlegania wykluczeniu z postępowania i spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do 
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SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców; 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu musi być złożone w oryginale. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97   

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy 

służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 

oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 

odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XV. Sposób oraz termin składania ofert. 

 

1.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 

oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia                 

05.03.2021 r. do godz. 9.00. 

3.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.  Ofertę należy złożyć do terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po 

terminie składania ofert. 

5.  Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer 

należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6.  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 



 
 
 

15 
 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

XVI. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021 r. o godzinie 11.00.  

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty stanowić będzie CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU z uwzględnieniem 

opłaty wstępnej w wysokości do 5 % ceny netto + VAT,  59  miesięcznych rat 

leasingowych (obejmujące część kapitałową i odsetkową) + VAT oraz 1 % wykup 

pojazdów + VAT, przy czym wszystkie raty leasingowe winny zawierać w sobie koszty 

związane z realizacją umowy. leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty 

transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników, itp. Zamawiający akceptuje 

możliwość zapłacenia odsetek za zwłokę w zapłacie rat oraz opłaty za niestandardową 

obsługę umowy wynikające z tabeli opłat i prowizji lub innego dokumentu o podobnym 

charakterze 

2. Cena całkowita o której mowa w ust. 1 powinna obejmować również wszystkie koszty, 

które poniesie Zamawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna 

obejmować: koszt nabycia przez Finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), 

wszelkie podatki, oraz inne opłaty, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z 

zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu. Cena całkowita przedmiotu zamówienia 

obejmuje opłatę wstępną, sumę rat leasingu, kwotę wykupu i nie może podlegać  

jakimkolwiek  zmianom. W ramach ceny (rat leasingowych) leasingodawca winien 

przewidzieć, że przez okres leasingu obciąża go koszt rejestracji, podatku od środków 

transportu w trakcie trwania leasingu oraz koszty przeglądów pojazdów. 
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3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

4.  W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. 

5.  Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez 

Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

 

XVIII.   Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w 

kryteriach. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

8.  W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

9. Kryteria i ich opis: 

1) cena pojazdów netto – waga 60 % 

2) wysokość wpłaty wstępnej – waga 40 %. 

Sposób oceny ofert: 
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- kryterium ceny pojazdów rozpatrywane będzie na podstawie podanej przez 

Wykonawcę ceny w formularzu ofertowym. Wykonawca, który przedstawi w ofercie 

najniższą łączną cenę netto za samochody używane (sumę cen dwóch pojazdów) otrzyma 

max 60,00 pkt wg wzoru: 

 

(cena oferty z najniższą ceną x 60) / cena badanej oferty = liczba punktów 

 

- kryterium wpłaty wstępnej rozpatrywane będzie na podstawie podanej przez 

Wykonawcę wartości z oferty wg wzoru: 

     Wn 

W = --------------- x 40 

           Wb 

Wb – badana wielkość wpłaty wstępnej (kwota netto w zł z oferty badanej) 

Wn – najmniejsza wielkość wpłaty wstępnej (kwota netto w zł – najmniejsza wartość 

wpłaty wstępnej z ofert nie podlegających odrzuceniu) 

W – ilość punktów 

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium to 40,00 pkt. 

Maksymalna liczba punktów w ramach w/w kryteriów – 100,00 pkt. 

XIX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie. 

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych, jedynie złożenie zał. nr 2 

do SWZ. 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertą. 

3.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-

informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4.  Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

wskazanych w treści SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-

mówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 

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

umowa. Treść zawartej umowy będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

SWZ i nie może zawierać innych rozwiązań niekorzystnych dla Zamawiającego. 

Wprowadzenie zapisów SWZ do umowy musi być zgodne z bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami i w razie sprzeczności regulacja ustawowa ma pierwszeństwo. 

2. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę  

z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej SWZ. W przypadku wprowadzenia 

postanowień umowy na wzorcu Wykonawcy i rozbieżności z zapisami SWZ pierwszeństwo 

mają zapisy SWZ, umowa będzie zawierać poniższe zapisy i wymagania: 

 

- Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa oddać 

Zamawiającemu do używania zakupiony przez siebie pojazd o parametrach zgodnych z 

zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na 

dostawę z opcją wykupu, używanych pojazdów specjalistycznych określonych w przedmiocie 

zamówienia oraz zgodnych z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy. 

- Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy przedmiotu zamówienia (koszty dostawy, 

transportu, itp.) ponosi Wykonawca. 

- Do przedmiotu umowy dołączone będą następujące dokumenty: 

1) książka gwarancyjna lub odpowiednie zapisy w umowie, 

2) dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym. 

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy opłatę leasingową zgodnie zapisami 

SWZ. 

- Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie umowy weksel in blanco. 

- Zamawiający wniesie wpłatę wstępną w wysokości ……..% wartości pojazdu, a pozostała 

wartość za przedmiot zamówienia zostanie podzielona na 59 rat oraz 1% wykup (wartość 

końcowa). 

- W przypadku złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, Finansujący będzie właścicielem 

pojazdu i on również dokonuje odpisów amortyzacyjnych w tym zakresie. 

- Łączna wartość zadania (wartość używanych pojazdów i kosztów leasingu operacyjnego) 

zgodnie z umową, określa kwota ………………. złotych netto + VAT złotych ………., w 

tym: 
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Rodzaj 

opłat 

Liczba 

opłat 

Opłata 

w % 

Kwota 

netto 

VAT Kwota 

brutto 

Wstępna 

wpłata 

1     

Równe 

raty 

leasingowe 

59     

Wartość 

końcowa 

(wykup) 

1 1,00 %    

 

 

Rodzaj 

opłat 

Liczba 

opłat 

Opłata 

w % 

Kwota 

netto 

VAT Kwota 

brutto 

Wstępna 

wpłata 

1     

Równe 

raty 

leasingowe 

59     

Wartość 

końcowa 

(wykup) 

1 1,00 %    

 

- Podmiot któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne przedstawi harmonogram spłat, 

przy czym rata leasingowa w harmonogramie powinna być rozbita na wartość raty 

kapitałowej i raty odsetkowej oraz podatek VAT. 

- Jako dzień zapłaty Zamawiający i Wykonawca uznają datę wpływu na konto Wykonawcy. 

- Termin dostawy przedmiotu leasingu: nie później niż ….. (zgodnie z deklaracją złożoną w 

ofercie) miesięcy od daty podpisania umowy. 

- Dostawa przedmiotu zamówienia oraz szkolenie pracowników przez przedstawicieli 

Wykonawcy, dokonane przed odbiorem protokolarnym przedmiotu zamówienia 

- Zamawiający ma prawo w dowolnym okresie trwania umowy leasingowej wystąpić z 

wnioskiem do Wykonawcy o zmianę wysokości rat leasingowych, przy czym Wykonawca nie 

będzie pobierał dodatkowych opłat za zmiany harmonogramu płatności leasingowych, 

sporządzenie aneksów do umowy a także innych czynności. 

- Ustala się wysokość rat leasingowych opartych na zmiennej stopie procentowej – okres 

odsetkowy o zmiennej stopie oprocentowania stanowi 58 miesięcy. 

- Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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- Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i 

dokonywać nakładów dla utrzymania jego zdolności technicznej do użytku. 

- Koszty eksploatowania przedmiotu umowy obciążają Zamawiającego. 

- Przedmiot leasingu ubezpiecza Zamawiający. 

- W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić przedmiot umowy 

w stanie nie pogorszonym poza normalnym zużyciem eksploatacyjnym. 

- Wykonawca zastrzega sobie w czasie trwania umowy, prawo kontrolowania stanu 

przedmiotu leasingu i sposób jego eksploatacji. 

- Zamawiający ma obowiązek powiadomić ubezpieczyciela i Wykonawcę o zdarzeniach 

skutkujących odpowiedzialnością Ubezpieczyciela oraz o ewentualnych roszczeniach osób 

trzecich z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem. 

- Po tym okresie Wykonawca pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności 

wynikających z umowy leasingu zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność 

przedmiotu niniejszej umowy za cenę 1% wartości ogólnej pojazdu, co stanowi kwotę: 

………. złotych brutto. 

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania czynności umowy. 

- Podstawą wystawienia faktury będzie dostawa przedmiotu umowy potwierdzona protokołem 

zdawczo-odbiorczym przez obie strony. 

- Opłaty miesięczne będą płatne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

przedmiot leasingu został oddany Zamawiającemu do eksploatacji. 

- Opłata wstępna zostanie zapłacona w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy leasingu. 

Pozostałe raty leasingowe płatne będą każdorazowo do 28 dnia danego miesiąca. 

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych.  

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % ceny netto, 

przedmiotu umowy – całości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

gwarancji w wysokości 0,02 % ceny netto przedmiotu umowy – całości przedmiotu 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

5 % wartości netto przedmiotu umowy. 

d) W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 

wartości netto przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

- Kary umowne określone w niniejszej umowie nie wyłączają odpowiedzialności 

odszkodowawczej stron na zasadach ogólnych. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej 
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szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody. 

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwości 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

- Wykonawcy składają ofertę wspólną ponosząc solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach unormowań ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)  i 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

- Strony umowy dopuszczają także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie 

z zapisami Działu X ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. 

 

XXII. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących 

okolicznościach. 

1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania 

dostawy przez Zamawiającego. 

2. Zmiana zaoferowanego przedmiotu zamówienia  na inny o parametrach tożsamych lub 

lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. 

Wymagane jest oświadczenie producenta. 

3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów 

dotyczących prawa podatkowego. 

4. Możliwość zmiany spłat rat leasingowych  co do terminu i ich wielkości.  

5. Zmiana umowy zgodnie z zapisami art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIV. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert 

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w 

celu sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.   

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w 

art. 93 

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XXV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

 

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 Gminny Zakład Komunalny Sp. 

z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym jest 

Pani Lidia Lehwark-Sówka, kontakt: biuro@gzk-lubasz.pl. 

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

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.);   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na 

mailto:biuro@gzk-lubasz.pl
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okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z 

środków UE; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i 

które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

*  Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

     o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 

***  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia  korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XVI.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ). 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty oraz zał. Nr 1 do formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w  

                            postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do  

                           dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 


