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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 
 
zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
na udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej  
z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu 

Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” 
 

CPV   
34921100-0 – zamiatarki drogowe 
34100000-8 – pojazdy silnikowe 

66114000-2 – usługi leasingu finansowego  
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej jako: „Prawo zamówień 
publicznych” lub „Pzp”. 

 
 
 
 
 
 

Sygnatura postępowania:  
ZP-4/2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pobiedziska, dnia 18 października 2019 roku 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych, 

 strona internetowa Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zamiatarki-drogowe-3637
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 siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń. 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Pobiedziskach przy ul. Poznańskiej 58 (62-010 Pobiedziska) zwana dalej „Zamawiającym”;  

telefon: 61 177 074 

e-mail:  sekretariat@zk-pobiedziska.pl , zamowienia@zk-pobiedziska.pl   

strona internetowa: www.zk-pobiedziska.pl   

KRS: 0000440307 NIP: 7773228861 REGON: 302285701 

UWAGA: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem                 

ZP-4/2019. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 

na wyżej podane oznaczenie. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej jako: „Prawo zamówień 

publicznych” lub „Pzp” - w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej wartości określonej  w art. 11 ust. 8  Pzp. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu 

ciężarowego, zamiatarka musi być fabrycznie nowa z homologacją, wyposażona w oddzielne 

silniki do jazdy i sprzątania - na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. 

w formie leasingu operacyjnego  – według opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 1). 

2. Warunki i zasady realizacji zamówienia w formie leasingu operacyjnego zostały opisane w 

sposób szczegółowy w załączniku nr … pn. wzór umowy.  

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:  

CPV – 34921100-0 – zamiatarki drogowe, 34100000-8 – pojazdy silnikowe, 66114000-2- 

usługi leasingu finansowego.  

IV. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 U.P.Z.P. (ZAMÓWIENIA 

UZUPEŁNIAJĄCE): 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

mailto:sekretariat@zk-pobiedziska.pl
mailto:zamowienia@zk-pobiedziska.pl
http://www.zk-pobiedziska.pl/
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Termin realizacji zamówienia – dostarczenia przedmiotu zamówienia powinno nastąpić, nie 

później niż 16 marca 2020 r.  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

z art. 22 ust. 1b ustawy u.p.z.p., dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewnił w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie podmiotom trzecim korzystanie z co najmniej dwóch pojazdów specjalistycznych 

o zbliżonych parametrach do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia o wartości co 

najmniej 600.000,00 złotych  

 

UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 

są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. – załącznik nr 5,6  

UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  w szczególności przedstawiając 
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w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

Z pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia powinno wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia;  

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu  przy wykonywaniu zamówienia. 

 

UWAGA: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

UWAGA: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zobowiązany jest 

do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:  

1. Wykluczenie Wykonawcy:  

1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

na postawie art. 24 ust. 1 poz. 12-23 Pzp oraz ust. 5 pkt 1. 

2) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  

i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych 

do oferty. 

3. Zgodnie z art. 24aa PZP ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się 

będzie w dwóch etapach: 

 

ETAP I 

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie 

informacji zawartych w „Oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia  

z postępowania” oraz „Oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu”, które stanowią załączniki nr 5 oraz załącznik nr 6  do SIWZ.  

ETAP II 
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Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane 

na podstawie dokumentów potwierdzających, o których mowa dziale VIII SIWZ.  Ocenie na tym 

etapie podlegać będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych  

do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty będą 

niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia. Chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać 

będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. 

 

W związku z powyższym Wykonawca do oferty musi dołączyć podpisane:  

1) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 

2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 6 

 

UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich). 

UWAGA: Niżej wymienionych dokumentów (wskazanych w dziale VIII SIWZ) nie należy 

dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. 

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 

ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp należy przedłożyć: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
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podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu,  

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art. 24 ust. 5 pkt. 1 u.p.z.p. – 

Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów, 

jeżeli może to ustalić z udostępnionych przez Wykonawcę danych. 

 

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich. 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:  

a) Dziale VIII pkt 2 lit a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 

b) Dziale VIII pkt 2 b-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

4. Dokumenty, o których mowa powyżej w Dziale VIII pkt 3 lit a i b tiret drugi powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 

o którym mowa w Dziale VIII pkt 3 lit b tiret pierwszy powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej  

w Dziale VIII pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia Działu VIII pkt 4 SIWZ 

znajdują odpowiednie zastosowanie. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w Dziale VIII pkt 2 lit b, składa dokument, o którym mowa w Dziale VIII 

pkt 3 lit a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis Działu VIII pkt 5 zdanie pierwsze stosuje się. 

8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane  

w innych walutach niż określono PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 

średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia  

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 

przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale VI, VII oraz VIII SIWZ.  Ponadto tacy 
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Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać 

wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej 

treści powinna zawierać następujące postanowienia: 

1) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy oraz wynikający z tej umowy okres 

rękojmi i gwarancji, 

2) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań,  

do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji  

na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

razem i każdego z osobna, 

3) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, 

4) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

w wykonywaniu umowy. 

X. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

1. Postepowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje) prowadzona będzie wyłącznie w formie pisemnej, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej  

Zamawiającego: www.zk-pobiedziska.pl.   

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się  z wykonawcami tylko i wyłącznie w sprawach 

organizacyjnych w godz. 9.00 do 14.00 jest Anna Romanowska - tel. 61 897 73 02; e-mail 

zamowienia@zk-pobiedziska.pl  

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

mailto:zamowienia@zk-pobiedziska.pl


ZP-4/2019, zmiany z dn. 18.10.2019 

 

 

 

9 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 

formie z niniejszą SIWZ. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki  

do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 

lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 
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5) Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować i parafować przez osobę (lub 

osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 

prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 

zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o 

firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest  

to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast 

w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w Dziale XIV pkt 1 ppkt 4 SIWZ w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

8) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki  

do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność  

z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących  

w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli  

do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 

są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ  

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie  

do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu,  
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c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

d) pozostałe dokumenty wymienione w Dziale  VI, VII oraz VIII niniejszej SIWZ. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko 

jedna ostateczna cena. 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum 

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Wykonawca, który 

przedkłada lub partycypuje w więcej niż w jednej ofercie spowoduje,  

że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 

iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zastrzeżenia 

przez Wykonawcę części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać, że część ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem 

opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: 

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 

oferta do postępowania na: 

„Dostawę zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z 

homologacją wyposażoną w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu 

Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” 

nie otwierać przed dniem 31.10.2019 roku, godz.  10:15” 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego. 

2. Termin składania ofert: 31.10.2019 roku, godz. 10:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 31.10.2019 roku, godz. 10:15. 

4. W razie cofnięcia lub modyfikacji oferty przed terminem składania ofert wykonawca 

zobowiązany jest do oznaczenia opakowania, w którym dostarcza informację tym dopiskiem: 

„wycofanie oferty” lub „Zmiana oferty”. 
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5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert. 

7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez 

wypełnienie Formularza Oferty – na druku stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej IDW, na podstawie przygotowanego i załączonego kosztorysu ofertowego.  

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  

w Części II niniejszej SIWZ (istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy) załącznik nr 3 

4. Jeżeli złożono ofertę, 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.  

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY:  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  

z niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert – 

cena 100% 

3. Zasady oceny kryterium "Cena": 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc  po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania:  

 

Pi(C) = C min / Ci  • Max (C) 
 

gdzie: 

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci - cena oferty "i" 
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Max (C) - maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Cena" – 100 pkt. 

4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 

a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

c) Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

d) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  

ze względu na to, że złożone oferty uzyskały tą samą ilość punktów, Zamawiający wybierze 

tą ofertę, której cena będzie niższa. 

e) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym  przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

XVIII. TRYB OCENY OFERTY 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek  

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany  

w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie  

na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Pzp. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert  
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1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,  

że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p. 

3) Zamawiający wykluczy 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. 

4) Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, a należą do tej samej grupy kapitałowej, 

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

U. z 2018 r., poz. 798), zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 zostaną wykluczeni, jeżeli nie wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 

pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

XIX. FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY PO WYBORZE OFERTY: 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:  

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;  

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w Dziale V SIWZ; 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani przez Zamawiającego 

do przedstawienia umowy regulującej współpracę, o której mowa w Dziale IX SIWZ. 
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3. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę zgodną z załącznikiem nr 3 do SIWZ, Zamawiający 

i wykonawca zawrą umowę w terminie wyznaczonym przez tego pierwszego, z tym że termin 

ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:  

Istone dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ.  

XXII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

3. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM: 

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI Pzp.  

2. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący Wykonawca 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. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę  Odwoławczą orzeczenia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

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

dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Komunalny w Pobiedziskach  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach przy ulicy Poznańskiej 58 

(62-010 Pobiedziska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000440307 oraz numerem NIP 7773228861 i 

REGON 302285701, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 9.555.000,00 złotych; nr tel.: 

61 8177074, e-mail: sekretariat@zk-pobiedziska.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 na dostawę Zamiatarki 

montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją 

wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w 

Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego. W niektórych sytuacjach 

Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie 

mailto:sekretariat@zk-pobiedziska.pl
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to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących 

przepisów prawa; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć 

dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym 

Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom 

pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do 

otrzymania przedmiotowych danych; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 

2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 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 oraz przez 

okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym 

przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym 

Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez 

Zamawiającego; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od 

Pani/Pana dotyczących udziału w niniejszym postępowaniu 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 – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

                                                           
1 UWAGA: 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. 
2 UWAGA:  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. 
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− 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: 

− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

XXV. ZAŁĄCZNIKI:  

1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z 

podwoziem 

2. załącznik nr 2 – formularz oferty, 

3. załącznik nr 3 – istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, 

4. załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

5. załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

6. załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

7. załącznik nr 7 – wykaz wykonanych dostaw.  
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Załącznik nr 1 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

na dostawę 
 

Zamiatarki fabrycznie nowej montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego  
z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania 

na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.  
w formie leasingu operacyjnego 

 
kod CPV:  

 
34921100-0 – zamiatarki drogowe 
34100000-8 – pojazdy silnikowe  

66114000-2 – usługi leasingu finansowego  
 

Dane techniczne zabudowy:   

 Zamiatarka fabrycznie nowa 

 Możliwość montowania na podwoziu samochodu ciężarowego 

 Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, homologacja-dopuszczenie jednostkowe 

 Ilość szczotek: 3 

 Szerokość zamiatania min. 2.250 mm 

 Maksymalne obroty szczotki: min 120/min 

 Kąt pochylenia pojemnika (podczas wysypywania śmieci) min. 54 stopnie  

 Możliwość składania szczotki – do pracy w wąskich ulicach  

 Pojemność zbiornika na zmiotki netto (według normy EN 15429): min 5,5 m3 

 Pojemność zbiornika na wodę min. 1.500 l 

 Filtr wody 

 Myjka wysokociśnieniowa150 bar, 15 l/min, z lancą 

 Wąż spustowy wody brudnej na tylnej klapie zbiornika 

 Agregat zamiatający ciągniony montowany po prawej stronie 

 Regulacja nacisku szczotki talerzowej z kabiny 

 Pulpit sterujący umieszczony w kabinie pojazdu 

 Wskaźnik rezerwy poziomu wody na pulpicie 

 Wskaźnik przeciążenia tylnej osi na pulpicie 

 Możliwość sterowania dyszami wodnymi  z pulpitu  

 Ssawa na kołach  

 Moc silnika zabudowy: min. 55kW (74,78 KM) 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zamiatarki-drogowe-3637
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 Norma spalin urządzeń roboczych zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zawartymi w 

dyrektywach 

 Reflektor roboczy oświetlający miejsce sprzątania 

 Światło ostrzegawcze na zamiatarce 

 

Dane techniczne podwozia pod zabudowę:  

 Silnik spełniający normę: Euro 6 

 Moc silnika: min. 170 kW (231,14 KM) 

 Kierownica po lewej stronie 

 Skrzynia biegów: manualna 

 Klimatyzacja  

 Napęd: oś tylna 

 Gwarancja: min. 2 lata 

 

 Odległość producenckiego serwisu max. 350 km, czas reakcji max. 24h  

 Producent zabudowy zapewnia serwisowanie częściami zamiennymi w okresie 10 lat  
 

 

Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:  

 LEASING OPERACYJNY – Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 35 miesięcy  

 35 równych rat leasingowych (oprocentowanie stałe – stałe i niezmienne raty w trakcie trwania 

leasingu) 

 Wpłata wstępna – 20% wartości netto przedmiotu leasingu  

 Opłata końcowa 1% wartości netto przedmiotu leasingu 

 Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, poza wprost wskazanymi przez  

wykonawcę w formularzu ofertowym 

 Możliwość wykupu przedmiotu leasingu  

 Waluta leasingu – zł. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił 

koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez 

wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy 
pojazdu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot 
niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego 
w szkoleniu. 
TERMIN DOSTAWY ZAMIATARKI: 10.01.2020 – 16.03.2020, nie później niż 16 marca 2020 roku.  
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Załącznik nr 2 
 

 

…………………………………………………. 

(miejscowość, data) 
 

FORMULARZ OFERTY  

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

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

Nazwa (firma) i adres wykonawcy/wykonawców  
 

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

dostawę zamiatarki fabrycznie nowej montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z 

homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu 

Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego 

 

Za wykonanie całości zamówienia oferuję/my: 

cenę brutto: ………………………. zł (słownie: …….…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….), 

w tym:  

cenę netto: ……………………….  zł (słownie: …………………………………………………………………………………………… 

………..…….…………………………………………………………………............................................................................), 

oraz należny podatek VAT: …… % tj. ……………….  zł (słownie: ………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..) 

Zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy*** powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie, 

(jeżeli jest to wiadomo, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):   

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

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

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

Oświadczam/y, że: 

a) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia], 

b) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 

niniejszego zamówienia 

c) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy według załączonego do 

SIWZ wzoru, 

d) pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni, 
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e) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o 

tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający.  

f) spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą żadne podstawy do wykluczenia 

mnie/nas z postępowania.  

g) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)  
 

  

b)  
 

  

 

h) Informuję, że wybór oferty nie będzie / będzie¹ prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. W związku z powyższym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję jej wartość bez kwoty podatku  

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

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

i) na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) [nie powołuje(my) się na zasoby podwykonawcy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych / powołuje(my) się na zasoby wskazanego poniżej podwykonawcy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych]¹: 

L.p. Nazwa(firmy) Podwykonawcy Rodzaj zasobów 

a)  
 

 

b)  
 

 

 

 

 

……………...................................                                                                                                                                                                                                                       
data, pieczęć i podpis Wykonawcy 
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______________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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                             Załącznik nr 3  

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej 

przez Wykonawcę z zastrzeżeniem zawarcia w jej treści następujących postanowień: 

 

I. W ZAKRESIE LEASINGU: 
 

1) Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów 

amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca. 

2) Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. na okres 36 miesięcy od dnia wydania 

Zamawiającemu pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

3) Wykonawca wyda Zamawiającemu pojazd w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie 

później niż do dnia 16 marca 2019. 

4) Przed wydaniem pojazdu Wykonawca zarejestruje pojazd. 

5) Wydanie pojazdu nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty 

i godziny odbioru. Do wydania pojazdu może dojść wyłącznie w czasie godzin pracy 

Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00, z wyłączeniem sobót 

i niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy). 

6) Zamawiający może odmówić odbioru pojazdu wówczas, gdy: 

 stwierdzi wady pojazdu, 

 pojazd nie będzie odpowiadał warunkom określonym w Szczegółowym Opisie   Przedmiotu 

Zamówienia lub w ofercie Wykonawcy. 

7) W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie pojazdu zgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz SIWZ tj. wolnego od wad (nie krótszym niż 14 dni). Po bezskutecznym upływie 

powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości. 

8) Odbiór pojazdu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez 

osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

9) Do momentu wydania pojazdu (protokolarnego przekazania) Zamawiającemu, Wykonawca 

ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z dostawą pojazdu. 

10) Za datę odbioru pojazdu, Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

11) Okres finansowania: 3 lata - 36 miesięcy (35 równych rat), 36 wpłata – opłata końcowa/wykup. 

12) Raty równe – określone w ofercie, wysokość rat pozostanie niezmienna przez cały okres 

trwania umowy. 

13) Ostatnia  - 36 wpłata (wykup) -1% wartości leasingu – określona w ofercie. 
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14) Załącznik do umowy będzie stanowił harmonogram spłat rat leasingowych, który będzie zawierał 

termin płatności każdej raty w danym miesiącu, za który rata jest należna oraz jej podział na 

część kapitałową i odsetkową. 

15) Po zapłacie ceny wykupu  własność przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego. 

16) Stałe oprocentowanie w trakcie trwania całego okresu leasingu – stała stopa procentowa. 

17) Waluta - PLN. 

18) Ubezpieczenie przedmiotu leasingu w pełnym zakresie: OC, AC, NNW zostanie dokonane przez 

Zamawiającego. 

19) Koszty rejestracji będą refakturowane na Zamawiającego na podstawie odrębnej faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

20) Wykonawca nie może naliczać Zamawiającemu opłat i prowizji innych niż określone  

w niniejszych Istotnych postanowieniach umowy. 

21) Wykonawca nie może żądać wniesienia zabezpieczenia umowy leasingu w  jakiejkolwiek 

formie. 

22) Wykonawca nie może żądać wniesienia depozytu gwarancyjnego. 

23) Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi: opłata wstępna, raty leasingowe (wartość raty x35), cena 

wykupu,  koszty rejestracji. 

24) W wynagrodzeniu powinny być wliczone wszystkie koszty, w szczególności cena powinna 

obejmować: koszt nabycia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (leasingu), koszt serwisu 

w okresie gwarancji, wszelkie podatki oraz inne opłaty z wyjątkiem podatku od środków 

transportu oraz koszt rejestracji (refakturowany zgodnie z postanowieniami ppkt. 19 powyżej). 

25) Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego dostarczania innych dokumentów 

finansowych niż zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Zamawiającego, którego 

dostarczenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego raz w roku. 

26) Zamawiający nie przewiduje wpłaty żadnych zaliczek.  

27) W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności którejkolwiek z rat, opłaty 

wstępnej lub zapłaty za wykup, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za  opóźnienie 

w płatnościach według stawki jak dla transakcji handlowych.  

28) W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności jakiejkolwiek należności wynikającej 

z umowy leasingu, Wykonawca wezwie Zamawiającego na piśmie do  zapłaty, wyznaczając 

przy tym dodatkowy termin płatności nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu płatności, Wykonawca może 

podejmować dalsze czynności związane z opóźnieniem w płatnościach. 

 

II. W ZAKRESIE KAR UMOWNYCH: 
 

1) Wykonawca dostarczy przedmiot leasingu (zgodny z Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia) najpóźniej do dnia 16 marca 2020 roku. W przypadku zwłoki w dostawie pojazdu 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% - całkowitego wynagrodzenia 

umownego netto za każdy dzień zwłoki. 
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2) Niedopuszczalne są zapisy o odsetkach karnych i innych poza odsetkami, o których mowa 

w pkt. I ppkt. 27 i 28. 

3) Niedopuszczalne są zapisy o jakichkolwiek opłatach i karach za wcześniejsze zakończenie 

umowy leasingu z jakichkolwiek przyczyn. 

4) W przypadku zwłoki w przeprowadzeniu serwisu pojazdu Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. 

5) Kary umowne określone powyżej mogą zostać potrącone przez Zamawiającego 

z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy 

do zapłaty naliczonych kar, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

6) Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na  zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.  

III. W ZAKRESIE GWARANCJI 
 

1) Zamawiający jest uprawniony do realizowania przysługujących mu uprawnień z  tytułu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej na przedmiot leasingu bezpośrednio u zbywcy pojazdu 

(producenta). 

2) W zakresie gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot leasingu, w 

tym: 

 gwarancji producenta pojazdu na podwozie i zespół napędowy z limitem nie mniejszym, 

niż 50 tys. kilometrów - na okres minimum 36 miesięcy, 

 gwarancji na zabudowę i jej elementy - na okres minimum 36 miesięcy. 

3) Gwarancja obejmuje w szczególności wymianę wadliwego przedmiotu umowy na nowy, 

wolny od wad lub naprawę gwarancyjną podjętą niezwłocznie po zgłoszeniu wady. 

4) Wykonawca lub zbywca pojazdu zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych 

i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu leasingu w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady (pisemnie lub elektronicznie) 

lub dłuższym - uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli w 7 dniowym terminie nie będzie 

możliwe usunięcie wady. 

5) Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w okresie gwarancji w przypadku, gdy naprawa będzie 

trwała dłużej niż 9 dni roboczych. 

6) Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania 

naprawy (czas trwania naprawy liczony od dnia następnego od dnia zgłoszenia do dnia 

ukończenia naprawy). 

7) Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w ppkt. 4), i których Wykonawca lub zbywca 

pojazdu nie usunie w ciągu następnego wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, bądź 

do których usuwania nie przystąpi, będą zlecane przez Zamawiającego do wykonania przez 

osoby trzecie lub Zamawiający sam je usunie na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 

prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku opóźnienia. 

8) Zamawiający ma prawo oznakowania pojazdu znakami wg potrzeb Zamawiającego. 

Oznakowanie pojazdu nie może być przyczyną utraty gwarancji. 
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9) Wykonawca zapewnia na własny koszt serwis gwarancyjny w zakresie podwozia 

w autoryzowanej stacji obsług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

10) Niezależnie od uprawnień gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przez 

okres dwóch lat od odbioru przedmiotu umowy. 

IV. W ZAKRESIE PŁATNOŚCI, UBEZPIECZEŃ ORAZ POSTANOWIEŃ POZOSTAŁYCH 
 

Ponadto umowa oraz ogólne warunki umowy przygotowane przez Wykonawcę muszą być zgodne 

z poniższymi zapisami: 

1) Termin płatności faktury: nie krótszy, niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu, przy czym pierwsza faktura – dotycząca opłaty 

wstępnej, zostanie wystawiona po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu leasingu 

(płatność pierwszej faktury może nastąpić w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia 

Zamawiającemu). 

2) Zgoda Zamawiającego na przesyłanie e-faktur, po zawarciu w treści umowy adresu  

e-mail Zamawiającego, na który mają być przekazywane e-faktury oraz adresu e-mail 

Wykonawcy, z którego będą wysyłane. 

3) Każda faktura winna zawierać informacje o wysokości raty w podziale na część kapitałową 

i odsetkową. 

4) Wykonawca dokona własnym staraniem i na własny koszt rejestracji dostarczanego 

pojazdu. 

5) Postanowienia umowy lub ogólnych warunków umowy nie mogą ograniczać lub  wyłączać 

uprawnień przysługujących Zamawiającemu z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym w szczególności z ustawy - Kodeks cywilny, w tym uprawnień z tytułu rękojmi. 

6) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ  

a zapisami umowy przedłożonej przez Wykonawcę lub ogólnymi warunkami leasingu (OWU, 

OWUL), pierwszeństwo będą mieć postanowienia zawarte w SIWZ.  

7) Faktura VAT dotycząca pierwszej miesięcznej raty leasingowej nie może zostać wystawiona 

przed wydaniem pojazdu stanowiącego przedmiot leasingu, oraz przed  sporządzeniem 

i podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego lub dodatkowego protokołu zdawczo- 

odbiorczego. 

8) Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości rat leasingowych w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT. 

10) Przeniesienie własności pojazdu nastąpi z chwilą dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

opłaty końcowej. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy 

zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przedmiocie wynagrodzenia 

przysługującemu Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca zobowiązany jest 

zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek 

powinien zawierać informację na temat  wpływu danej zmiany na wysokość 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w szczególności zaś powinien zawierać 

kalkulację kosztów związanych z wprowadzenie rzeczonych zmian na przysługujące mu 

wynagrodzenie.  

3) Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 4 

 

…………………………………………………. 
                                                                                                                                  (miejscowość, data) 

……………………………………………………. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3 
  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, którego przedmiotem jest „Dostawa zamiatarki fabrycznie nowej montowanej na 

podwoziu samochodu ciężarowego z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i 

sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu 

operacyjnego”, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy oświadczam/y, że przynależę/my do grupy 

kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne  oferty  w przetargu4:  
 

Lp. Nazwa/Firma  Adres wykonawcy 

NIP 

(numer identyfikacji 

podatkowej)  

1.    

2.    

 

Przedkładam następujące dowody, że powiązania wykonawcą/ami wymienionym/i w tabeli nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

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

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

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

______________________________________ 

podpis osoby lub osób 
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

  

                                                           
3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w rat 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
4Jeżeli Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wskazuje nazwę/firmę, adres wykonawcy, a także NIP, oraz składa podpis pod  

oświadczeniem określonym w tym miejscu. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
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 Załącznik nr 5 

Zamawiający: 

                                                                                                                 Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  

                                                                                                                 ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska  

                                                                                                                                                   (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

I KRYTERIÓW SELEKCJI  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dostawa zamiatarki fabrycznie nowej montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego  

z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania 

na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” 

 

prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.   

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

                  ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez zamawiającego w 

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono kryteria selekcji),  

tj. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca). 

 

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

                    ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………, 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 

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

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

(podpis) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji, określonych przez zamawiającego 

w…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),  

polegam na zasobach następującego/cych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………… 

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………..……………..… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

 

  

 

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

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

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

(podpis) 
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Załącznik nr 6 
 

                                                                                                                  Zamawiający: 

                                                                                                                 Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  

                                                                                                                 ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska  

                                                                                                                                                   (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„ Dostawa zamiatarki fabrycznie nowej montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego  

z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania 

na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego”  

prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.   

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  . 

 

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

 

                   ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………..………. 

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

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

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

 

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

                  ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

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

 

                  ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

                    ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

                   ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 7 
 

………………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy lub 

Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu 
ciężarowego fabrycznie nowej  z homologacją na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach 
Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” 
 
Reprezentując Wykonawcę (nazwa): 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
oświadczam/y, że wykonałem/liśmy następujące dostawy: 
 

Lp. 

Przedmiot 

dostawy 

 

Wartość 

Termin 

wykonania 

(rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Zamawiający 

(nazwa, adres, nr 

telefonu  

do kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy (w 

przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających  

się o zamówienie lub 

innego podmiotu) 

1.  
 

   

2.  
 

   

 
 

……………., dnia ……………. r. 
 
......................................................................... 
czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie                                                                                                                                                                                        
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictw 
 
Uwaga: 

1. Do wykazu Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. 
2. Rodzaj i przedmiot wykonanej usługi powinien być tak opisany, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia 

warunków określonych w SIWZ. 
3. Do oferty należy dołączyć Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie 
polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 

4. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz podpisany przez 
ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu Pełnomocnika lub łącznie przez wszystkich Wykonawców 
składający wspólną ofertę. 

 


