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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego
z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Wieliczka, dnia 27.08.2018 r.
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia;
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32. RODO – informacja dla Wykonawców

Użyte w niniejszej Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„Zamawiający”- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
„Postępowanie”- postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji
„SIWZ"- niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„uPzp”- ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.).
„Zamówienie”- należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 oraz w załącznikach do
SIWZ.
„Wykonawca”- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego. Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się, że Wykonawcą jest firma
leasingowa.
1.
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
tel. (12) 291-48-06, fax.(12) 291-48-05
www.zgk.wieliczka.eu
adres poczty elektronicznej: zgk@wieliczka.eu
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 700 – 1500
2.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot, o których
mówi art. 11. ust. 8 uPzp – zgodnie z art. 39 uPzp. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy
dotyczące dostaw.
Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa. uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową
zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp.
z o.o.
3.1. Wymogi techniczne i formalne nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu
stałych odpadów komunalnych /śmieciarki/
A. Nowy samochód ciężarowy:
1. Podwozie fabrycznie nowe z 2018 r.;
2. Silnik 6 cylindrowy, wysokoprężny /diesel/ zgodny z dyrektywami UE o mocy 220-240 KM
i pojemności 6,5-6,8 l;
3. Wyciszenie hałasu do 80 dB;
4. Podwozie dwuosiowe. Rozstaw osi od 3 100 mm do 3 200 mm. Nośność osi przedniej min. 4 480 kg
(zawieszenie paraboliczne) a osi tylnej min. 8 480 kg (zawieszenie pneumatyczne);
5. Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu. Układ kierowniczy ze wspomaganiem
hydraulicznym, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz z blokadą.
Elektroniczny układ stabilności jazdy VSC, system ASR;
6. Napęd na tylną oś (4x2) z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego, tylna oś musi posiadać
koła podwójne typu bliźniak;
7. Ręczna skrzynia biegów min. 6 biegowa;
8. Pionowa rura wydechowa;
9. Podgrzewany filtr paliwa z seperatorem;
10. Dopuszczalna ładowność to min. 3 800 kg – max. 5 000 kg;
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Dopuszczalna masa całkowita min. 11 000,00 kg – max. 11 990,00 kg;
Kabina dzienna trzy miejscowa z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa;
Zderzak przedni plastikowy lub metalowy;
Pojazd zarejestrowany na terenie RP;
Dwa akumulatory 12V, min. 175 Ah każdy;
Wyposażony w tachograf cyfrowy z ważną legalizacją, ogranicznik prędkości oraz w sygnał
ostrzegawczy przy cofaniu;
Zbiornik paliwa z tworzywa nie mniejszy niż 150 litrów z zamykanym korkiem na kluczyk;
Wyposażony w podnośnik hydrauliczny min 10 ton, sprawną gaśnicę polską, trójkąt ostrzegawczy,
klin pod koła, apteczkę oraz zbiornik z kranikiem na czystą wodę do mycia rąk, klucz do kół,
dywaniki gumowe, pokrowce na fotele, 3 kamizelki ostrzegawcze, ;
Koła 245/70 R17,5 cala. Opony nowe (ten sam producent i model), komplet letnie 6 szt.
(zamontowany na felgach) oraz komplet zimowy 6 szt. (bez felg) – 4 na tył, 2 na przód;
Norma emisji spalin EURO 6;
Koło zapasowe pełnowymiarowe;
Fabryczna przystawka odbioru mocy odsilnikowa do napędu zabudowy
Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 l zamykany na kluczyk, podgrzewany;
Halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenie kloszami;
Lusterka boczne 2 szt. podgrzewane i elektrycznie sterowane;
Kabina podnoszona hydraulicznie;
Kabina koloru białego RAL 9010 lub białego zbliżonego do RAL 9010, podwozie w kolorze czarny
grafit RAL 9011 lub ciemny szary grafit, koła srebrne alum. akryl RAL 9006;
Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza;
Komputer pokładowy, wyświetlacz w języku polskim na tablicy wskaźników;
Centralny zamek;
Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym;
Ręczny główny wyłącznik prądu;
Podwozie wyposażone w układ umożliwiający montaż w zabudowie stopni tylnych dla obsługi
(zgodnie z obowiązującymi przepisami);
Światło migające ledowe i belka nad kabiną z napisem „ZGK WIELICZKA SP. Z O.O.”;
Boczne osłony przeciwnajazdowe;
Instrukcja obsługi w języku polskim;
Szyba przednia ogrzewana elektrycznie z zewnętrzna osłoną przeciwsłoneczną;
Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach;
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia
pojazdu, otwarcia odwłoka, zużycia paliwa oraz identyfikację kierowców, jak również w element
rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka);
Uwaga! System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych
danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego –
System Monitorowania Pojazdów SMOK Firmy Elte GPS Spółka z o.o. 30-688 Kraków, ul.
Medyczna 13.
B. Nowa zabudowa:
Zabudowa bezwręgowa, kompletna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2018, z urządzeniem
zasypowym tylnym i prasą wykonana zgodnie z normą EN 1501-1;
Pojemności skrzyni ładunkowej 8-10 m3;
Wanna zasypowa wykonana ze stali HARDOX 450 lub równoważnej o grubości min. 5 mm;
Skrzynia ładunkowa w kształcie owalnym, wykonane ze stali DOMEX 650 lub równoważnej,
z jednego arkusza blachy o grubości min. 3 mm, bez ożebrowania;

5. Podłoga skrzyni ładunkowej wykonane ze stali DOMEX 650 lub równoważnej o grubości minimum
3 mm;
6. Skrzynia ładunkowa ze zintegrowanym zbiornikiem na odcieki o poj. min. 80 l;
7. Stopień zagęszczania odpadów min. 1:5;
8. Urządzenie zasypowe /wrzutnik/ typu belkowego przystosowane do opróżniania pojemników od
110 do 1100 l zgodnie z normą EN 840-1,2,3 wyposażone w otwieracz do pojemników metalowych
z klapą półokrągłą;
9. Stopnie dla ładowaczy po obu stronach zabudowy wyposażone w czujnik zajętości;
10. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;
11. Automatyczny i manualny cykl załadowczy. Płynna regulacja zgniotu. Możliwość obniżania
krawędzi zasypu poprzez otwieraną klapę z tylnej części odwłoka;
12. Wysokość od podłoża do stałej krawędzi wrzutnika max. 1 250 mm.
13. Drzwi kontrolne na bocznej ścianie zabudowy;
14. Kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011. Wszystkie elementy składowe śmieciarki malowane
przed montażem;
15. Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadające znak CE. Oznaczenie CE osprzętu
nadane przez uprawnioną jednostkę, zgodnie z 98/37/CEE;
16. Udźwig urządzenia załadowczego min. 500 kg;
17. Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem;
18. Długość pełnego cyklu pracy prasy 18-22 sekund;
19. Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego min. 100 l, ciśnienie w układzie hydraulicznym max. 220
bar;
20. Instalacja elektryczna 24V, układ „awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego;
21. Dwie kasety sterujące po obu stronach kosza zasypowego;
22. Maksymalna wysokość od podłoża /podwozie + zabudowa/ 2 800 mm;
23. Uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni;
24. Kamera wsteczna z mikrofonem i kolorowym monitorem LCD o przekątnej co najmniej 7''
zamontowanym w kabinie kierowcy;
25. Obsługa serwisowa zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia
awarii;
26. Siłowniki hydrauliczne prasy oraz zgarniaka zamontowane wewnątrz odwłoka tłoczyskami do góry
lub 2 siłowniki hydrauliczne prasy zgniatającej na zewnątrz odwłoka oraz zgarniaka zamontowane
wewnątrz odwłoka tłoczyskami w dół – zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy
zagęszczającej;
27. Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy;
28. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu;
29. Uchwyty do opróżniania stalowych kontenerów 1 100 l.;
30. Oświetlenie robocze z boku i tyłu zabudowy. Po min. dwie sztuki na stronę oraz min. trzy z tyłu
zabudowy wykonane w technologii LED;
31. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku;
32. Minimum trzy wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie;
33. Światła migające ledowe „kogut” 2 szt. z tyłu zabudowy z osłonami;
34. Skrzynka na worki umieszczona na odwłoku;
35. Objętość kosza zasypywego min. 1 m³;
36. Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy;
37. Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączania: zabudowy,
lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty
wypychającej;
38. Maksymalna długość /podwozie + zabudowa/ 7 500 mm.

3.2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego:
1. Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, w trakcie których sprawdzone zostaną m.in.
jego stan techniczny, sprawność oraz stan formalno-prawny. W przypadku, gdy w trakcie oględzin
Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaoferowanym przedmiotem
zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek nie krótszy
niż 3 dni, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od
umowy w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym bezskutecznie upłynął wyznaczony przez
Zamawiającego termin do usunięcia wad lub usterek. Za bezskuteczny upływ wyznaczonego przez
Zamawiającego terminu do usunięcia wad lub usterek uważa się zarówno niedostarczenie pojazdu
w pełni sprawnego i odpowiadającego warunkom SIWZ do siedziby Zamawiającego
w wyznaczonym terminie, jak również dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego
w wyznaczonym terminie z istniejącymi wadami lub usterkami.
2. Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiającego: 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30.
3. Okres leasingowania – 36 m-cy.
4. Opłata wstępna (inicjalna) – 10% ceny brutto zamówienia.
5. Raty leasingowe w ilości 35 rat płatnych przez Zamawiającego w równych wysokościach w kwocie
brutto w terminie dziesięciu ostatnich dni miesiąca. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
od towarów i usług VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od
miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana.
6. Opłata końcowa, wartość wykupu – 7% ceny brutto zamówienia.
7. Zamawiający pokryje koszty rejestracji pojazdu w formie refaktury.
8. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów związanych
z realizacją zamówienia. Wykonawca w cenie ofertowej obowiązany jest zawrzeć wszystkie opłaty,
w tym opłaty dotyczące obsługi umowy leasingu w okresie jej trwania.
9. Waluta leasingu – polski złoty [PLN], raty leasingowe oraz inne wartości stałe w okresie
leasingowania.
10. Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu – 0,5% wartości umowy
brutto za każdy dzień zwłoki.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty
ubezpieczenia (w okresie trwania umowy leasingu w zakresie OC, AC, NNW) przy uprzedniej
weryfikacji i akceptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawcę.
Ubezpieczenie komunikacyjne będzie obejmować zakres niezbędny, a wymagany przez Wykonawcę
zgodnie ze wzorem umowy leasingu lub ogólnymi warunkami umowy leasingu. Zamawiający będzie
ponosił koszty podatku od środków transportowych.
12. Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich
zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na
własność Zamawiającego za 7% wartości ceny brutto przedmiotu leasingu (opłaty końcowej) –
w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu.
13. Pierwsza rata leasingu płatna przez Zamawiającego do końca miesiąca, w którym przekazano pojazd
bez zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym.
14. Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w ciągu 100 dni od dnia
podpisania umowy leasingu. Wykonawca może wykonać dostawę w terminie krótszym.
15. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Wykonawcy /o ile taki
istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.
16. Wykonawca dokona przeszkolenia dwóch kierowców w zakresie obsługi w siedzibie
Zamawiającego.
17. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiającego. W przypadku
serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt
związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby
Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji.
18. Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokołem przekazania/odbioru.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest wydać razem z przedmiotem leasingu odpis umowy ze zbywcą
oraz odpisy innych posiadanych dokumentów tej umowy w szczególności odpisu dokumentu
gwarancyjnego co do jakości przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy
czym gwarancja musi obejmować co najmniej:
1. gwarancję mechaniczną na okres minimum 24 miesięcy (2 lata) bez limitu kilometrów licząc od dnia
podpisania protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu;
2. gwarancję na perforację nadwozia na okres minimum 36 miesięcy (3 lata) licząc od dnia podpisania
protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu;
3. gwarancję na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące (2 lata) licząc od dnia podpisania protokołu
przekazania/odbioru przedmiotu leasingu;
4. Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim;
5. Wyciąg ze świadectwa homologacji;
6. Książkę pojazdu lub kartę pojazdu;
7. Książkę gwarancyjną lub Kartę gwarancyjną;
8. Świadectwo homologacji dla pojazdu kompletnego z zapisem, że pojazd posiada silnik spełniający
normy emisji spalin EURO 6 zgodnie z dyrektywami UE, lub ważne świadectwo zgodności lub
świadectwo zgodności WE na pojazd kompletny lub dokument dopuszczenia jednostkowego dla
kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zarejestrowania) oraz świadectwo zgodności WE
podwozia z poświadczeniem spełnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z dyrektywami UE.
Dopuszcza się przedstawienie świadectwa homologacji, świadectwa homologacji dla pojazdu
kompletnego oraz kartę pojazdu w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. zasady świadczenia usług gwarancyjnych oraz ich zakres;
10. wykaz punktów serwisowych;
11. zgodę na umieszczenie na samochodzie logo Zamawiającego bez utraty z tego tytułu gwarancji na
powłokę lakierniczą.
3.4. Okres udzielonej gwarancji jakości jest tożsamy z okresem rękojmi za wady.
3.5. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, który gwarantuje serwis gwarancyjny
w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu
w punkcie serwisowym wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany
z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz
naprawy w trakcie trwania gwarancji. Wykonawca dostarcza pojazd do Zamawiającego na własny koszt.
3.6. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
 34 14 45 10-6 Pojazdy do transportu odpadów
 66 11 40 00-2 Usługi leasingu finansowego
3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie lub źródło – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie lub źródło
określają minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych
parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych. W przypadku gdy
Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający
zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych
opisywanym w treści SIWZ. Zamawiający informuje, że zaoferowany produkt nie może mieć
parametrów gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Każdorazowo gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata,
specyfikacja techniczna lub inny system referencji technicznych, należy przyjąć, że w odniesieniu do nich
użyto sformułowania „lub równoważne”.
3.8. Wszystkie zapisy SIWZ wraz z załącznikami mają charakter nadrzędny i w związku z tym
wszystkie zapisy SIWZ wraz z załącznikami są ważniejsze niż zapisy we wzorze umowy leasingu
oraz w ogólnych warunkach leasingu przygotowanych przez Wykonawcę.

4.
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie maksymalnie do 100 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1) nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
5.1.2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.1.2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.1.2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej: – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
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Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 uPzp
6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
6.1.1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
6.1.2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 t.j.) lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 20 10 r. o sporcie (Dz.U.2018.1263 t.j.).
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769);
6.1.3) Wykonawcę, 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
6.1.2;
6.1.4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
6.1.5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6.1.6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6.1.7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6.1.8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
6.1.9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest
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w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
6.1.10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2018.703 t.j.);
6.1.11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
6.1.12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 t.j. ), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2. Dodatkowo Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, wyklucza 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 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2017.1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344
t.j.).
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
6.3.1) w przypadkach, o których mowa w pkt 6.1.2 lit. a–c i pkt 6.1.3, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 6.1.3 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
6.3.2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 6.1.2. d i pkt 6.1.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. pkt 6.1.2 lit. d,
b) w pkt 6.1.4,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna;
6.3.3) w przypadkach, o których mowa w pkt 6.1.7 i 6.1.9 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
6.3.4) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.3.5) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.11. jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 uPzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 uPzp, 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.
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8
uPzp.
6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp (6.1.8. SIWZ), przed wykluczeniem

Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców żaden z Wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania. Powyższe dotyczy również odpowiednio wspólników
spółki cywilnej którzy traktowani będą jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego.
7.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
7.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia
należy sporządzić według wzoru formularzy stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
7.1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składają
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Powyższe dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak
Wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
7.1.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
7.2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:
7.2.1) Formularza oferty – wypełnionego i podpisanego Formularza oferty sporządzonego na podstawie
wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
7.2.2) Oświadczenia o podwykonawcach – wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
sporządzone na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie do oferty
w/w oświadczenia jest rozumiane przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej
części zamówienia podwykonawcy;
7.2.3) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności pisemnego zobowiązania) które określają
w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
7.2.4) Stosownego pełnomocnictwa – lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do podpisania
oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty dokumentu
(oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenia zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność
z oryginałem);
7.3. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według
formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga! Wykonawcy,
którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej mogą złożyć razem z ofertą.
7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających:
7.4.1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
7.4.1.1) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy. Zmawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie
w/w wymagań.
7.4.2) Spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, tj.:
7.4.2.1) Wypełnionego szczegółowego opisu technicznego oferowanego pojazdu – sporządzonego
według formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
7.4.3) Brak podstaw wykluczenia, to jest:
7.4.3.1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.4.4) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a uPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie o którym mowa w pkt 7.4. nin. SIWZ,
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu o którym mowa w pkt 7.4.3.1. nin. SIWZ.
7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
7.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.8. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.3.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.9.1) Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7.9.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu/ów, o którym/ych mowa
w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.9.1. stosuje się.
7.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.4.1., 7.4.3, i 7.9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
7.4.1., 7.4.3, i 7.9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.13. Oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.13 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
7.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
7.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
7.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.19. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.11, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
7.20. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.20.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.20.2) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowy
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy
załączyć w formie oryginału, lub też kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7.20.3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
7.20.4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
7.20.5) Powyższe dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jak
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
7.21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.).

7.22. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
8.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
8.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).
8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Jan Wandas, Robert Ptak; e-mail: zgk@wieliczka.eu; faks 12 291 48 05
8.4. Zgodnie z powyższym Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za
pośrednictwem telefonu.
8.5. Przez oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację przesłaną drogą elektroniczną,
Zamawiający rozumie przesłany skan oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji
sporządzonego/ej pisemnie i podpisanego/ej przez osobę uprawnioną. Strona, która otrzymuje
oświadczenie, wniosek zawiadomienie lub informację drogą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest
na żądanie strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
9.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.
Termin związania ofertą
10.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu
terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.
Opis sposobu przygotowania oferty
11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.2. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji;
11.3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
11.4. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie przy użyciu nieścieralnego
nośnika pisma;
11.5. Wszystkie strony oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) zaleca się ponumerować, ułożyć
w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, a całość oferty powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
11.6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale lub
w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby
osoby te złożyły podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których
Wykonawca naniósł zmiany;
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 uPzp;
11.8. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania
ofert, że nie mogą być one udostępnione oraz w tym terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanową
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
uPzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.)” i dołączone do oferty,
zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając
tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
11.9. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzeźroczystym opakowaniu z następującym opisem:
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego
Oferta na zadanie:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu
ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych
(śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.”
Nie otwierać przed dniem 05.09.2018 r. godz. 10:00
12.
Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia
12.1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu opisanego jak w punkcie
12.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
12.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w punkcie 12.1.
12.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 uPzp) – www.wieliczka.eu.
12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 uPzp stosuje się odpowiednio.
12.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny 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, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
13.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
13.1. Oferty należy składać do dnia 05.09.2018 r. do godz. 09:50 w Sekretariacie Prezesa Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10, pod rygorem
nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84 ust. 2

uPzp). Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie art. 84 ust. 2 uPzp, tj. Zamawiający niezwłocznie
zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
13.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert
lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub
wycofaniu musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta dodatkowo
oznakowana dopiskiem „ZMIANA” lub "WYCOFANIE".
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2018 r. o godz. 10:00 w Gabinecie Prezesa Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10. Otwarcie ofert jest
jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte w pierwszej kolejności,
a dane z ofert, które dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytane. W pozostałych przypadkach
Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny, gwarancji, warunków płatności faktur oraz terminu wykonania zawartych w ofertach.
13.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, gwarancji, warunków płatności faktur oraz terminu wykonania zawartych w ofertach.
13.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz dokonać poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych
omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.
14.

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (art. 89 ust.1 uPzp):
14.1. jest niezgodna z ustawą;
14.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 uPzp;
14.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
14.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
14.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
14.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
14.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp;
14.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
14.9. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
14.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15.
Unieważnienie postępowania
15.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (art. 93 ust. 1 uPzp):
15.1.1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
15.1.2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć, na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty;
15.1.3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 uPzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;

15.1.4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
15.1.5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy:
 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
16.1. Ceną brutto oferty jest cena brutto (cena netto + podatek VAT) leasingu operacyjnego z opcją
wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 3 SIWZ.
16.2. Całkowita cena brutto leasingu operacyjnego z opcją wykupu zawiera:
16.2.1) sumę 35 rat leasingowych ponoszonych przez cały okres trwania umowy leasingu.
16.2.2) wartość wykupu przedmiotu zamówienia w wysokości 7% ceny brutto pojazdu.
16.2.3) Wstępną opłatę leasingową – 10% ceny brutto pojazdu.
16.2.4) wartość wszystkich innych czynności i opłat, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do
poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
16.3. W formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, należy wpisać: cenę netto, stawkę i wartość
podatku VAT, cenę brutto zamówienia liczbowo i słownie oraz wskazać ceny cząstkowe.
16.4. Oferta cenowa ma być przygotowana na bazie stopy stałej.
16.5. Jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług, słownie zaznacza w ofercie, że nie
jest płatnikiem od towaru i usług.
16.6. Cena zamówienia ma być podana w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą
prowadzone będą w PLN.
16.7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, 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 – według zał. nr 1 do SIWZ.
16.8. Jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotna część składowa wydaje się rażąco niska w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
16.8.1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa, od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Z 2015 r.
poz 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).
16.8.2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
16.8.3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
16.8.4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
16.8.5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

16.9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
16.9.1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 16.4. zdanie pierwsze,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
16.9.2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.
16.8.
16.10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
16.11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
17.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Waga
Lp.
Nazwa kryterium
[%]
1
Cena oferty
80
2
Wydłużenie terminu gwarancji jakości
8
Odległość do autoryzowanego serwisu podwozia i zabudowy od siedziby
3
12
Zamawiającego
1 punkt = 1%
17.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
17.2.1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = (Cn/Co) x 80
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co – cena oferty ocenianej
80 – waga kryterium
W kryterium „cena” można otrzymać maksymalnie 80 punktów.
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
17.2.2) W kryterium „Wydłużenie terminu gwarancji” można otrzymać maksymalnie 8 punktów. Należy
zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w pkt. 5-7 formularza
ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku określenia innego okresu gwarancji jakości,
Zamawiający w celu dokonania oceny oferty przyjmie okres gwarancji jakości licząc w dół do najbliższej
liczby np. w przypadku podania okresu gwarancji jakości na okres 3,5 roku, do oceny zostanie przyjęty
okres 3 lat. Ocena oferty za kryterium „wydłużenie terminu gwarancji " zostanie wyliczona w następujący
sposób:
17.2.2.1) Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów liczona od dnia podpisania protokołu
przekazania/odbioru przedmiotu leasingu:
 Gwarancja poniżej 2 (dwóch) lat: oferta zostanie odrzucona
 Gwarancja = 2 (dwa) lata: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
 Gwarancja = 3 (trzy) lata i powyżej: oferta otrzyma 4 (cztery) punkty
17.2.2.2) Gwarancja na perforację nadwozia liczona od dnia podpisania protokołu przekazania/odbioru
przedmiotu leasingu:

 Gwarancja poniżej 3 (trzech) lat: oferta zostanie odrzucona
 Gwarancja = 3 (trzy) lata: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
 Gwarancja = 4 (cztery) lata i powyżej: oferta otrzyma 2 (dwa) punkty
17.2.2.3) Gwarancja na powłokę lakierniczą liczona od dnia podpisania protokołu przekazania/odbioru
przedmiotu leasingu:
 Gwarancja poniżej 2 (dwóch) lat: oferta zostanie odrzucona
 Gwarancja = 2 (dwa) lata: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
 Gwarancja = 3 (trzy) lata i powyżej: oferta otrzyma 2 (dwa) punkty
17.2.3) W kryterium „Odległość do autoryzowanego serwisu” można otrzymać maksymalnie 12 punktów.
Należy określić faktyczną odległość (liczoną w kilometrach [km]) do autoryzowanego serwisu podwozia
i zabudowy leasingowanego pojazdu od siedziby Zamawiającego poprzez wpisanie odpowiedniej wartości
w pkt. 4 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Ocena oferty za kryterium „Odległość
autoryzowanego serwisu" zostanie wyliczona w następujący sposób:
 Odległość do serwisu powyżej 100 (sto) km: oferta zostanie odrzucona
 Odległość do serwisu = 100 (sto) km: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
 Odległość do serwisu równa lub większa niż 80 (osiemdziesiąt) km, ale mniejsza niż 100 (sto) km:
oferta otrzyma 3 (trzy) punkty
 Odległość do serwisu równa lub większa niż 50 (pięćdziesiąt) km, ale mniejsza niż 80
(osiemdziesiąt) km: oferta otrzyma 6 (sześć) punktów
 Odległość do serwisu równa lub większa niż 25 (dwadzieścia pięć) km, ale mniejsza niż 50
(pięćdziesiąt) km: oferta otrzyma 9 (dziewięć) punktów
 Odległość do serwisu mniejsza niż 25 (dwadzieścia pięć) km: oferta otrzyma 12 (dwanaście)
punktów
17.3. Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze tę ofertę, która zdobędzie łącznie najwyższą
ilość punktów (Cena + Wydłużenie terminu gwarancji + Odległość do autoryzowanego serwisu). Oferta
może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
17.4. Jeżeli nie można wybrać 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 niższą ceną.
18.
Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy
18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
18.1.1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w kryterium ceny ofert.
18.1.2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
18.1.3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 uPzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
18.1.4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
18.1.5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
18.1.6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
18.1.7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 uPzp, informacja, o której mowa pkt 18.1.2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający
uznał za niewystarczające.

18.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 18.1.1 i 18.1.5 – 18.1.7, na stronie
internetowej.
18.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 18.1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
18.5. Zawarcie umowy Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana nastąpi zgodnie
z art. 94 uPzp.
18.6. Po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z istotnymi postanowieniami
umowy w SIWZ oraz wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ, a także zgodnie z ofertą przetargową.
18.7. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy leasingu przedstawi harmonogram płatności.
18.8. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców, jeżeli zadanie będzie realizowane przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub spółkę cywilną).
19.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.
Warunki zmian zawartej umowy
20.1. Warunki zmian zawartej umowy reguluje art. 144 uPzp.
20.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty określając zakres, charakter i warunki wprowadzonych zmian:
20.2.1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
20.2.2) prośby Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców,
20.2.3) zmianę terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur
administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień
lub decyzji),
20.2.4) zmniejszenie zakresu zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla
Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,
20.2.5) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do
nowych uregulowań prawnych.
Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
22.
Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23.
Zamówienia udzielane zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
24.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
25.
Informacje dotyczące walut obcych celem prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym
i Wykonawcą
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca będą się odbywać w PLN.
26.
Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu prowadzenia aukcji elektronicznej.
27.
Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28.
Informacja dotycząca zatrudnienia osób wymienionych w art 29 ust. 4 uPzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.
29.
Grupy kapitałowe
29.1. Definicja pojęcia „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie
21.

konkurencji i konsumentów – są to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
29.2. Definicja pojęcia „przedsiębiorca” zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę , w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających
konkurencje oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
29.3. Definicja pojęcia „przejęcie kontroli” zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów - są to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo
na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
29.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik
nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wymagania dotyczące podwykonawców
30.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
30.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
30.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

30.

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
31.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
31.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie uPzp.
31.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
31.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
31.4. 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.
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.
31.5. 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 uPzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
31.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP
lub SIWZ na stronie internetowej.
31.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 31.5 i 31.6. SIWZ 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.
31.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
31.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
31.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła
się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
31.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść
jednej ze stron.
31.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
31.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
31.14. W sprawach nieuregulowanych w pkt 31 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g uPzp.
32.

RODO – informacja dla Wykonawców

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 firma Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30.



inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp.
z o.o. jest: Jacek Krzyżaniak, e-mail: iod@synergiaconsulting.pl



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania
w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz budowy hali sportowej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych
odpadów komunalnych /śmieciarki/ dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp.
z o.o.;



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.2017.1579), dalej „ustawa Pzp”;



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;



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:



1

2

o

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

o

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

o

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 2;

o

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:
o

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

o

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

o

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.

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.

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o podwykonawcach
Załącznik nr 6 – szczegółowy opis techniczny

zał. nr 1 do SIWZ
FOR M U LAR Z O FERTY
Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................
Tel/fax: ...........................................................................................................................
NIP: ................................

Regon: ...............................

adres e-mail: .......................................................................................
Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego
z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych /śmieciarki/ dla potrzeb
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.”
1. Oferuję wykonanie zamówienia za:
CENĘ BRUTTO w wysokości: ................................................................................. PLN
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………),
w tym:
Lp.
1
2
3
4

Opis

Cena netto [PLN]

Cena brutto [PLN]

Suma 35 rat leasingowych ponoszonych przez cały
okres trwania umowy:
Wstępna opłata leasingowa – 10% ceny pojazdu
brutto:
Wartość wykupu przedmiotu zamówienia – 7% ceny
pojazdu brutto:
Wartość wszystkich innych czynności i opłat,
niezbędnych dla prawidłowego wykonania
zamówienia:
Razem:

Stawka podatku VAT:
Wartość podatku VAT:

□1.a.

Informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
□1.b. Potwierdzam, iż wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, poniżej wskazuję nazwy (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku
podatkowego (proponuje się wpisać nazwy, która znajdzie się również na fakturze), oraz wskazuję
wartości tego towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:
Nazwa towaru/usługi................................. wartość netto towaru/usługi..................................
Nazwa towaru/usługi................................. wartość netto towaru/usługi..................................
Nazwa towaru/usługi................................. wartość netto towaru/usługi.................................. itd.
(wypełnić zgodnie ze złożoną ofertą)

(Obowiązkowo należy zaznaczyć punkt 1.a. lub 1.b. Punkt 1.b. dotyczy Wykonawców, których oferty będą
generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
•
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
•
mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
•
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
W przypadku zaznaczenia punktu 1.b. obowiązkowo należy wypełnić treści punktu 1.b).
2. Oferuję wykonanie zamówienia w terminie do 100 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
3. Oferuję dostawę samochodu ciężarowego z nową zabudową przystosowaną do wywozu zmieszanych
odpadów komunalnych – śmieciarkę (marka/model pojazdu):
…………………………………………….…………………………………………………………………….
(obowiązkowo wpisać)
4. Oświadczam, że odległość od autoryzowanego serwisu podwozia i zabudowy od siedziby Zamawiającego
wynosi ………… kilometrów.
5. W przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, na wykonany przedmiot zamówienia udzielam

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

lat gwarancji jakości (Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów liczona od dnia
podpisania protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu).
6. W przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, na wykonany przedmiot zamówienia udzielam

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

lat gwarancji jakości (Gwarancja na perforację nadwozia liczona od dnia podpisania
protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu).
7. W przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, na wykonany przedmiot zamówienia udzielam

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

lat gwarancji jakości (Gwarancja na powłokę lakierniczą liczona od dnia podpisania
protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu).
8. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi, w tym z istotnymi postanowieniami,
które zostaną wprowadzone do treści umowy. Do dokumentów przetargowych, w tym do istotnych
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy nie wnoszę zastrzeżeń i w całości je akceptuję.
9. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym
przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy 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 2016 r. nr. 119
s. 1 – „RODO”).
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

Zał. nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 25 ust. 1 pkt 1)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych /śmieciarki/ dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.”, oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 7
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………….…….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Art. 297. § 1. Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 t.j.):
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi
- kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

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 ………….…….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

Zał. nr 3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (art. 25 ust. 1 pkt 3)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych /śmieciarki/ dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.”, oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .
………….………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

(Wypełnić, kiedy dotyczy):
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 ………………….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, numer NIP)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…….……. (miejscowość), dnia ………………….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………..………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, numer NIP),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………..……. (miejscowość), dnia ………………….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Art. 297. § 1. Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 t.j.):
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi
- kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

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 ………………….2018 r.

…………………………………………
(podpis)

Zał. nr 4 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
albo
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn.:
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego
z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych /śmieciarki/ dla potrzeb
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.”
oświadczam, że należę* / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 t.j.).

W związku z tym, że należę do grupy kapitałowej składam poniżej listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej:
Grupa kapitałowa:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
…..................................................................................................
…..................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis

Zał. Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne np.:
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego
z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych /śmieciarki/ dla potrzeb
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.”
oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
Lp.

Zakres prac

____________________________
miejscowość i data

Nazwa podwykonawcy

____________ ___________
podpis

