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Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. 
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba 
tel. 032 / 677-11-62    
NIP: 649 – 226 – 98 – 27    REGON: 241576957 
 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1.   Przedmiot zamówienia 

 
„Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 
Nomenklatura CPV:   66114000-2  Usługi leasingu finansowego 
   34144510-6  Pojazdy do transportu odpadów 

 
3.2.    Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

 
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia określona została w załączniku nr 1 do 
niniejszej specyfikacji. 
 

3.3. Informacja na temat części zamówienia oraz możliwości składania ofert częściowych 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

3.4. Informacja na temat przewidywanych zamówień uzupełniających 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. 
 

3.5. Informacja na temat przedstawienia ofert wariantowych 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty podpisania umowy. 
 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wraz z opisem 
sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków  
 

Ilekroć w niniejszej specyfikacji mowa jest o „Wykonawcy” należy przez to rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 11 ustawy osobę 
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  
 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1-8 Ustawy oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu przewidziane w art. 22 ust. 1b Ustawy, o ile zostały 
one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
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W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy dołączyć 
dokumenty wymienione w pkt. 5, 6, 7  załącznika nr 2  do SIWZ. 

 
4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów;  
Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania warunku odbędzie się 
na podstawie złożonego oświadczenia. 

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku należy przedstawić dokument wymieniony w pkt.6 
załącznika nr 2 do SIWZ. 
 

b. sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania warunku odbędzie się 
na podstawie złożonego oświadczenia 

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku należy przedstawić dokument wymieniony w pkt.6 
załącznika nr 2 do SIWZ. 
 

c. Zdolności technicznej lub zawodowej  
Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje 
minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowemu postępowaniu tj.: 
dostawę nowego pojazdu specjalnego z zabudową hakową i żurawiem (HDS) wraz z 
podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i pomiotu na rzecz którego dostawa 
została wykonana. Do oferty Wykonawca winien dołączyć dowody określające, czy 
wykazana dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Dowodami są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była 
wykonana lub jest wykonywana. 

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku należy przedstawić dokument wymieniony w pkt.6 i 7 
załącznika nr 2 do SIWZ. 
 

5. Informacja o możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów oraz 
uczestnictwa podwykonawców 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty, przez dwa lub więcej podmiotów (np. konsorcjum 
firm, spółkę cywilną) pod warunkiem, że będzie ona spełniać następujące wymagania: 

 przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 
występujące wspólnie (np. członków konsorcjum), 

 każdy z podmiotów musi złożyć wszelkie dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy występujący wspólnie, w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej przedłożą 
przed podpisaniem umowy, umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej, 

 umowa musi być zawarta na czas nie krótszy niż czas realizacji zamówienia, 
 umowa musi określać cel gospodarczy w jakim została zawarta, 
 umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera), 
 w umowie musi być określony zakres zadania przewidziany do wykonania przez każdego z 

członków, 
 z umowy musi wynikać, iż członkowie za zobowiązania wobec zamawiającego odpowiadają 

solidarnie. 
 

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza 
wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część 
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zamówienia (rodzaj prac) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić 
odpowiednio załącznik nr 8.  
 

6. Poleganie na potencjale innych podmiotów. 
6.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowanie oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-8 Ustawy. 

6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
podmiotu, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt c SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem (podmiotami) lub zobowiązał się 
do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 4.2. ppkt c SIWZ. 

6.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów, Zamawiający 
może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymaganych w pkt 1, 2, 3 załącznika nr 2 do SIWZ, zgodnie 
z zapisem § 9 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie 
rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) oraz wypełniony i podpisany załącznik 
nr 9 do SIWZ. 

6.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1, 2, 
3 w załączniku nr 2 do SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP. Wykonawca 
wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 1, 2, 3 załącznika nr 2 do SIWZ składa wraz z 
ofertą wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ. 

 
7.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
7.1. Sposoby porozumiewania 
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W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012r. 
– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. –  
O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030). 
Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują informacje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r., każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 
 
Dane teleadresowe do kontaktu z Wykonawcami: 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. 
  ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba 
  adres e-mail: przetargi@mpwikporeba.pl 

 
7.2. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych: 

 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, na który 
Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć Wykonawcy.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcą, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej 
zamieszcza na tej stronie. Adres strony internetowej: http://www.mpwikporeba.pl/kategorie/przetargi-
zamowienia-publiczne 
 

7.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
  

 w sprawach merytorycznych  (dotyczących przedmiotu zamówienia):  
Helena Rogoń  
Artur Nosol   

 w sprawach formalnych: 
Adam Grzeszny  

 
8. Wymagania dotyczące wadium 

   8.1.  Wniesienie wadium 
 
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia jest wniesienie  przez 
Wykonawcę wadium w wysokości 7 500,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) 
Wadium może być wniesione w: 

- pieniądzu 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r.poz. 
359). 
Oferent sam wybiera sobie formę wadium. 
W przypadku wyboru formy pieniężnej, wadium należy wpłacać na konto: BGŻ BNP 
PARIBAS nr rachunku: 62 2030 0045 1110 0000 0184 1310 z dopiskiem: „Wadium na 
zadanie: ZP-3/2020  „Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec.” 

Wniesienia wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 26.10.2020r. godz. 1000, a dowód wniesienia 
dołączyć do oferty. 
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Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w wyznaczonym terminie 
znajduje się na koncie Zamawiającego. 
W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach lub poręczeniach, oryginały należy zdeponować u 
Głównego Księgowego, a kopie z potwierdzeniem złożenia dołączyć do oferty. Gwarancje powinny być 
ważne przez cały okres związania ofertą. 
W przypadku wniesienia wadium w formie (gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 
poręczeń bankowych lub udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158, z późn. zm. ) w treści dokumentu musi  być zapisane bezsporne prawo 
Zamawiającego do skorzystania z wadium zgodnie z zapisami ustawy PZP oraz pkt. 9.3 SIWZ. 
 
      8.2.  Zwrot wadium 
 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 

 wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 

 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 

 na pisemny wniosek wykonawcy,  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 
 
      8.3.  Zatrzymanie wadium 
 

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o których mowa w atr.25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
9. Termin związania ofertą 

 
Wykonawcy  pozostaną związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 
ofert. 
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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie 
powoduje utraty wadium. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
10. Opis sposobu przygotowania oferty 

10.1. Postać oferty: 
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 oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na lub zgodnie z formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Nie dopuszcza się zmiany formularza 
ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty. 

 wszystkie zapisane strony oferty, załączniki oraz kserokopie dokumentów powinny być  
podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy oraz opieczętowane pieczęcią firmową, 

 składane w ofercie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
podpisane i opieczętowane (użyte w SIWZ sformułowanie „pieczęcie” i „opieczętowane” 
odnosi się do pieczątki firmowej Wykonawcy lub imiennej pieczęci Wykonawcy składającego 
podpis), 

 poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną, 
 cenę ofertową w PLN należy podać cyfrowo i słownie, 
 każdy wykonawca może  złożyć tylko jedną ofertę, 
 ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, 
 dokumenty ofertowe powinny być złożone w kolejności zaproponowanej przez Zamawiającego 

załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji oraz powinny być połączone w sposób trwały, 
 wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników 

postępowania przetargowego, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 
Ustawy, 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 
do składania ofert. 

 powiadomienie o zmianach lub wycofaniu oferty należy złożyć jak ofertę - opis pkt. 11 
z dopiskiem “Zmiana” lub “Wycofanie”, 

 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną 
część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu 
przez Zamawiającego”. 

 
10.2. Opakowanie i oznakowanie ofert 

 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. 
Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. 
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba i opisana:  
Przetarg nieograniczony na zadanie : ZP-3/2020 „Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego 
typu hakowiec.” 
Nie otwierać przed 26.10.2020r.  godz. 1030.  
oraz powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

10.3. Dostarczenie oferty Zamawiającemu 
 
Oferta może być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego lub przesłana 
pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem 
wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane pocztą. Oferty, 
które nadejdą pocztą w kopertach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych lub niezaklejonych 
będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez  rozpatrywania. 

 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (1 piętro):  ul. ks. Franciszka Pędzicha 
12, Poręba do dnia 26.10.2020r.  godz. 1000. 
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego 
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, Poręba. 
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej z ofert zostanie podana do wiadomości zebranych: 

- nazwa i adres wykonawcy, 
- cena ofertowa. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na str. internetowej informacje dotyczące: 
- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie 
- ceny ofertowe brutto 
- termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
Cenę ofertową należy wyliczyć wg opisu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 
 

12.1.  Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
między zamawiającym a wykonawcą 

 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej PLN. 
Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia w walucie obcej (innej niż złoty polski). 
 
13. Opis kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz sposobu oceny ofert 

13.1.   Kryteria oceny ofert 
 

Kryteriami oceny ofert są: Cena   -   60 % 
    Gwarancja-podwozie  -  20% 
    Gwarancja-zabudowa hakowa -  10% 
    Gwarancja-zabudowa żuraw -  10% 
 

13.2.    Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 
 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówienie i w SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniach i załącznikach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z Formularzem ofertowym (zał.nr 4) uzupełnionych i 
podpisanych oświadczeń i dokumentów wskazanych w zał. nr 2 w pkt  5, 6, 7, 11. 

2. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w 
oświadczeniu – zał. nr 9 do SIWZ. Oświadczenie składane wraz z ofertą. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te muszą 
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – zał. 
nr 8 do SIWZ składany wraz z ofertą. 

5. Zamawiający na podstawie art. 24aa, zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do 
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wykluczenia tj. dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 1, 2, 3 zał, nr 2 – wykaz 
dokumentów.  

6. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na 
rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postepowaniu) i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 
26 lipca 2016r. w sprawie rodz. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
okresu ich ważności oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016r. poz. 
1126) dalej zwanego rozporządzeniem, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

8. W przypadku wskazanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 
(tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postepowaniu) i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) rozporządzenia, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń  lub dokumentów przechowywanych 
przez zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są aktualne. 

9. W przypadkach o których mowa w pkt 7 i 8 Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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. 

11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. 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. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, 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 wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

16. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zmawiającego 
oraz braku podstaw wykluczenia – wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

17. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji dotyczących kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust 1 pkt 23 Ustawy stanowi  zał. nr 10, 
 

 
       13.3.   Poprawianie oczywistych omyłek  
 
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy ma prawo poprawić: oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki  rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 
 
 13.4.  Wyjaśnienie treści oferty 
 
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub 
który złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez 
zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Obowiązuje forma pisemna. Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć stosowne wyjaśnienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
       13.5.  Wykluczenie wykonawcy 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust 5 
pkt 1-8 ustawy.  
 

13.6.  Odrzucenie oferty 
 
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

- jest niezgodna z Ustawą, 
- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,  
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
- wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie   
       omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, 
-     wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
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-     wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 
      13.7.  Wybór oferty najkorzystniejszej 
 
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę spośród ofert nie odrzuconych  
z postępowania przetargowego, która otrzyma największą ilość punktów.  
 
14. Informacja dotycząca formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w 

celu zawarcia umowy 
 
Termin zawarcia umowy podany będzie wybranemu wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze oferty i 
będzie nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – 
jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.  
Termin krótszy jest możliwy w wypadkach gdy: 

 złożona zostanie tylko jedna oferta, 
 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 

15. Informacja dotycząca wymagań zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.  
 
16.  Informacja dotycząca istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy 
 

Umowa zostanie zawarta wg wzoru umowy oraz uzupełniających go ogólnych warunków leasingowych 
stosowanych u Wykonawcy i na formularzach Wykonawcy z zastrzeżeniem iż jej integralną częścią 
mającą pierwszeństwo w stosunku przed postanowieniami tak formularza umowy jaki ogólnych 
warunków, regulaminów itp., stanowi 

 niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 warunki określone w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

 
Wobec powyższego projekt umowy, który zostanie zawarty z Wykonawcą musi zawierać klauzulę o 
treści: 
 
Integralną częścią niniejszej umowy, mającą pierwszeństwo w stosowaniu przed innymi 
postanowieniami w tym przed postanowieniami ogólnych warunków (regulaminów itp.) stanowi: 
 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-3/2020 dla przetargu nieograniczonego   
   pn.: „Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 
 
Warunki zgodne z wymaganiami Zamawiającego, a wskazane w załączniku nr 1 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych 
w art. 142 ust. 5 ustawy PZP oraz w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 
Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki odwoławcze 
zgodnie z działem VI ustawy PZP.  
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18. Unieważnienie postępowania 

 
Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 93 Ustawy w przypadku gdy: 

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
- 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, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
19. Jawność postępowania 

 
Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 
Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. O wynikach przetargu niezwłocznie 
powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności musi wystąpić do Zamawiającego z 
pisemnym wnioskiem. Udostępnienie żądanych dokumentów nastąpi bez zbędnej zwłoki. 
 
20. Sprawy nieuregulowane. 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
21. Klauzula informacyjna z art. 13 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. 

 
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 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z  o.o., ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba, tel. 032 / 677-11-62; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-3/2020 na zadanie: „Leasing z dostawą 
nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 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; 
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan:  

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

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

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 
------------------------ 
Wyjaśnienia: 
* 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. 
** 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. 
 
 
Wykaz załączników: 

 Załącznik nr  1    –  szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia, 
 Załącznik nr  2    –  wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawców  
 Załącznik nr  3    –  Sposób obliczania ceny ofertowej i punktacji ofert 
 Załącznik nr  4    –  Formularz ofertowy 
 Załącznik nr  5    –  Wstępne oświadczenie wykonawcy 
 Załącznik nr  6    –  Wstępne oświadczenie wykonawcy 
 Załącznik nr  7    –  Wykaz wykonanych dostaw 
 Załącznik nr  8    –  Wykaz podwykonawców biorących udział w realizacji części zamówienia 
 Załącznik nr  9    –  Oświadczenie podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca 
 Załącznik nr 10  –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona została w dniu  14.10.2020 r. 
 
 
 

 Zatwierdzona przez 
 
 

    Prezes Zarządu 
             (…) 
Mariusz Grabarczyk 
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Załącznik nr 1 

 
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 
 
Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy, którzy zagwarantują dostawę przedmiotu zamówienia 

na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 

I. Przedmiot zamówienia   
 
1. Podwozie: fabrycznie nowe o następującej specyfikacji technicznej (1 sztuka): 

 Podwozie o DMC 18 t fabrycznie nowe, nieużywane (max przebieg 500 km), rocznik 2020 
 Układ kierowniczy lewostronny 
 Układ napędowy pojazdu 4x2  
 Rozstaw osi pojazdu min 3750 max 4300 
 Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. 
 Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.  
 Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe na obu osiach, systemy ABS, ASR, ESP.  
 Nośność osi przedniej min 7500kg. 
 Nośność osi tylnej napędowej min 11500kg.  
 przygotowanie pod sprzęg dla przyczepy 
 Koła – ogumienie 315/80R22,5 (pełnowymiarowe koło zapasowe).  
 Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 250KM  
 Płomieniowe urządzenie rozruchowe 
 Norma emisji spalin Euro 6d.  
 Przystawka odbioru mocy.  
 Zbiorniki paliwa o pojemności min 140 litrów .  
 Skrzynia biegów min. 9 biegów manualna 
 Akumulatory min 2x155Ah 
 Stabilizatory przedniej i tylnej osi.  
 Kabina dzienna 3 osobowa (fotel kierowcy pneumatyczny, 2 fotele lub ławka dla pasażerów)  w 

kolorze białym.  
 Elektrycznie sterowane szyby.  
 Lusterka elektryczne i podgrzewane.  
 Reflektory halogenowe H7 z światłami do jazdy dziennej.  
 Radio.  
 Centralny zamek.  
 Immobilizer fabryczny, blokada kierownicy.  
 Tachograf cyfrowy 
 Klimatyzacja 
 Gniazdo elektryczne 12V.  
 Filtr powietrza suchy za kabiną kierowcy. 
 Pojazd wyposażony w osłony przeciwnajazdowe boczne, przednie i tylne.  
 Tylna ściana kabiny kierowcy z oknem (za kierowcą lub pośrodku) 
 Wyświetlacz z komputerem pokładowym w j. polskim .  
 Klin pod koła, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu.  
 Belka ostrzegawcza elektroniczna, światła migające w kolorze żółtym, pomiędzy światłami 

napis „MPWiK” i/lub logo dostarczone przez zamawiającego. 
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2. Parametry zabudowy hakowej (1 sztuka): fabrycznie nowa, nieużywana, rocznik 2020 

 Urządzenie wykonane wg normy polskiej umożliwiające przekładanie kontenera na przyczepę 
 Udźwig urządzenia 12 000 kg  
 Wysokość oka zaczepowego 1 200 mm  
 Długość obsługiwanych kontenerów 3 300 - 4 200 mm  
 Sterowanie funkcjami urządzenia na zewnątrz pojazdu przy ramie - po lewej stronie  
 Sterowanie funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy  
 Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego  
 Hydrauliczne sterowanie z zewnątrz kabiny oraz elektryczne lub pneumatyczne z wewnątrz kabiny 

kierowcy  
 Masa własna urządzenia hakowego max. 1300 kg  
 Montaż modułowy  
 Deklaracja CE 
 Rama wywrotu - odkładanie kontenera oraz wysypywanie zawartości kontenera  
 Ramię główne z przesuwem hydraulicznym.  
 Oko zaczepowe urządzenia hakowego wykonane z materiału o niskiej ścieralności  
 Oko zaczepowe urządzenia hakowego z blokadą bezwładnościową  
 Dwa siłowniki centralne  
 Rozdzielacz hydrauliczny 
 Zamki na wszystkich siłownikach  
 Zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem oraz zaworem kulowy  
 Pneumatyczne sterowanie z kabiny kierowcy na pilocie  
 Świetlna sygnalizacja o położeniu blokady hydraulicznej  
 Układ elektroniczny sterujący funkcjami urządzenia w szczelnej skrzynce pod osłoną.  
 Wszystkie elementy układu elektrycznego zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych  
 

3. Parametry zabudowy HDS (żuraw) (1 sztuka): fabrycznie nowa, nieużywana, rocznik 2020 
 

 Żuraw o momencie udźwigu min. 7 t z 2 ramionami wysuwanymi hydraulicznie min. 7 m  
 Sterowanie z 2 stron z poziomu drogi. 
 Funkcja sterownicza do sterowania obrotnicą hydrauliczną lub do tzw. "otwieracza do dzwonów"  
 Żuraw wyposażony w elektroniczne systemy kontroli udźwigu nadzorujące pracę żurawia 

(elektroniczny system zabezpieczający przed przeciążeniem - sygnalizacja dźwiękowa i optyczna, 
wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych)  

 Przeprost ramienia z wysięgnikami hydraulicznymi w stosunku do ramienia pierwszego o 15°  
 Nogi podporowe opuszczane hydraulicznie - obracane o 180°,  
 System informujący o prawidłowości podparcia nóg podporowych  
 Przegub ósemkowy.  
 Czujnik złożenia żurawia i nóg podporowych na czas transportu  
 Węże hydrauliczne prowadzone wewnątrz kolumny żurawia na złączu obrotowym. 
 Poziomice na podporach  
 Żuraw zakończony hakiem na końcu wysięgnika  
 Zestaw montażowy 
 Zasilanie 24V  
 Masa własna żurawia i belki nóg podporowych max. 950 kg 

 
 
Homologacja na pojazd skompletowany lub dopuszczenie jednostkowe. 
 
Przy dostawie pojazdu Wykonawca przekaże: 

 



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
ZP – 3/2020  i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba 
 

16 

 Świadectwo homologacji (ew. kopia) dla pojazdu skompletowanego (podwozie z zabudową) lub 
dopuszczenie jednostkowe. 

 dokumentacja odbioru UDT dla: zabudowy hakowej, zabudowy HDS (żuraw) 
 Schematy elektryczne i hydrauliczne 
 Instrukcje obsługi podwozia i zabudów, instrukcje serwisowe (wszystkie w j. polskim) 
 Książki przeglądów dla podwozia i obu zabudów. 
 Książki/karty gwarancyjne 

  
II. Warunki gwarancji: 
 Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach 

nie gorszych niż określone przez producenta 
 Termin gwarancji liczony będzie od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
 Minimalny okres gwarancji dla podwozia 24 miesięcy. 
 Minimalny okres gwarancji dla zabudowy hakowej 24 miesiące. 
 Minimalny okres gwarancji dla zabudowy HDS (żuraw) 24 miesiące. 
 Gwarancją nie będą objęte wady spowodowane użytkowaniem przedmiotu zamówienia 

niezgodnym z załączonymi do niego instrukcjami obsługi. 
 

III. Serwis 
 Wykonawca zapewni Zamawiającemu punkt serwisowy w odległości nie większej jak 100 km 

od bazy Zamawiającego mierzony po trasie przejazdu. 
 Wykonawca gwarantuje że czas reakcji serwisu na powiadomienie o awarii/usterce w zakresie 

ustalenia trybu działań serwisu wynosi 24 godziny (dni robocze) od momentu zgłoszenia, a czas 
przystąpienia do naprawy, tj. reakcji serwisu na powiadomienie o awarii/usterce, której celem 
jest ustalenie okoliczności dotyczących awarii/usterki i sposobu jej usunięcia oraz oszacowanie 
wymaganych umiejętności technicznych i niezbędnych części zamiennych, wynosi 48 godzin 
(dni robocze) od momentu zgłoszenia.. 

 Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu pojazd zastępczy w 
przypadku awarii, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 
72 godziny (dni robocze tj. poniedziałek - piątek godz. 07-16.00), licząc od momentu podjęcia 
naprawy. 

 W przypadku unieruchomienia pojazdu Wykonawca zapewni jego transport (holowanie, laweta) 
do serwisu. 

 
IV. Wydanie przedmiotu zamówienia 
 Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 

w terminie wskazanym w ofercie. 
 Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą i 

Zamawiającym daty i godziny odbioru. 
 Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12 w Porębie. 
 Wykonawca zagwarantuje bezpłatne szkolenie co najmniej dwóch pracowników zamawiającego 

w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
 Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia gdy stwierdzi jego wady lub nie 

będzie on odpowiadał warunkom określonym w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 
 Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym 

podpisanym przez osoby wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 Za datę odbioru przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu zdawczo – 

odbiorczego bez zastrzeżeń. 
 
V – Warunki leasingu 
 
1. Leasing operacyjny w walucie: złoty polski (pln) 
2. Leasing operacyjny oparty o zmienną stopę WIBOR 1M  
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3. Okres leasingu: 60 miesięcy 
4. Bez pierwszej wpłaty - wartość pierwszej wpłaty (inicjalnej) 0% 
5. Rodzaj rat leasingowych: 59 rat miesięcznych płatnych w terminie zgodnym z datą zawarcia 

umowy leasingu.  
6. Opłata za przeniesienie własności (wykup) w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy. 
7. Opłata za przeniesienie własności zostanie opłacona wraz z ostatnią ratą wynikającą z 

harmonogramu opłat. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty rat leasingowych na podstawie e-faktury. 
9. W raty leasingowe mają być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako 

korzystający – w szczególności koszt nabycia przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki opłaty. 
10. Opłatami: rejestracyjnymi, podatkiem od środków transportowych, obciążony zostanie 

Zamawiający – refaktura 
11. Ubezpieczenie OC, AC, NNW jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany 

będzie przedstawić coroczne polisy ubezpieczeniowe OC, AC, NNW Wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych opłat i kosztów. 

12. W umowie leasingu winna zostać zawarta klauzula dopuszczająca doposażenie przedmiotu 
zamówienia w urządzenia typu: sonda paliwowa, GPS. 

13. Nie dopuszcza się weksla: In blanco.  
14. Wzór umowy leasingu, określający warunki leasingu z uwzględnieniem warunków określonych 

przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty wraz z regulaminem obowiązującym u 
leasingodawcy (ogólne warunki leasingu) 

15. Integralną część umowy stanowić będą załączniki: harmonogram opłat, tabela opłat i prowizji, 
protokół zdawczo–odbiorczy przekazania przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia 
wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z SIWZ. 

16. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa 
podatkowego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

17. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w SIWZ, 
ogólnych warunkach leasingu traktowane będzie jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie 
umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 

 

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

 
 

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
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. 

2. Zaświadczenie 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 

3. 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. 

4. Formularz Ofertowy – załącznik nr 4 
5. Wstępne oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Ustawy  -  

załącznik nr 5. 
6. Wstępne oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1b Ustawy – załącznik nr 6. 
7. Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik nr 7 
8. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje 

się Wykonawca – załącznik nr 8. (Gdy zamówienie realizowane samodzielnie wpisać „nie dotyczy” 
lub nie zamieszczać załącznika w ofercie). 

9. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik 
nr 9. (Gdy zamówienie realizowane samodzielnie wpisać „nie dotyczy” lub nie zamieszczać załącznika w 
ofercie). 

10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - art. 
24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – załącznik nr 10. 

11. Specyfikacje techniczna zaoferowanego pojazdu potwierdzająca spełnianie parametrów 
opisanych w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 SIWZ). 

12. Pełnomocnictwo w sytuacji gdy uprawnienie podpisania oferty nie wynika z zapisu w 
stosownych dokumentach, w tym wynikające z art. 23 ustawy PZP - złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

13. Ogólne Warunki Leasingu 
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Załącznik nr 3 

 
 

Sposób obliczenia ceny ofertowej oraz punktów za cenę. 
Cenę ofertową stanowi cena ofertowa brutto tj. suma: wszystkich rat leasingowych, wartości 
podatku VAT, opłaty za przeniesienie własności, innych opłat - zgodnie z tabelą z załącznika  
nr 4 do SIWZ oraz kosztu transportu do siedziby Zamawiającego. 
Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
 

Sposób obliczenia punktów dla wyboru najkorzystniejszej oferty. 
1. Liczba punktów w kryterium cena 

C = (Cmin / Cn) x 60% x 100  =   ilość punktów w kategorii cena badanej oferty 
gdzie: 

C     -  ilość punktów w kategorii cena badanej oferty 
Cmin -  cena najkorzystniejszej oferty w kategorii cena   
Cn    -  cena badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
60% - znaczenie kryterium 
2. Liczba punktów w kryterium gwarancja - podwozie 

GP = (GPb / GPn) x 20% x 100  =   ilość punktów w kategorii gwarancja-podwozie badanej oferty 
gdzie: 

GP   - ilość punktów w kategorii gwarancja-podwozie badanej oferty 
GPb -  okres gwarancji-podwozie badanej oferty 
GPn    -  okres gwarancji-podwozie najkorzystniejszej oferty w kategorii gwarancja-podwozia 
100  - stały współczynnik 
20% - znaczenie kryterium 
Wykonawca podaje okres gwarancji  w miesiącach 
3. Liczba punktów w kryterium gwarancja-zabudowa hakowa 

GH = (GHb / GHn) x 10% x 100  =   ilość punktów w kategorii gwarancja-zabudowa badanej oferty 
gdzie: 

GH   -  ilość punktów w kategorii gwarancja-zabudowa hakowa badanej oferty 
GHb -  okres gwarancji-zabudowa hakowa badanej oferty 
GHn    -  okres gwarancji-zabudowa hakowa najkorzystniejszej oferty w kategorii gwarancja-zabudowa hakowa 

100  - stały współczynnik 
10% - znaczenie kryterium 
Wykonawca podaje okres gwarancji  w miesiącach 
4. Liczba punktów w kryterium gwarancja – zabudowa żuraw 

GZ = (GZb / GZn) x 10% x 100  =   ilość punktów w kategorii gwarancja-zabudowa badanej oferty 
gdzie: 

GZ   -  ilość punktów w kategorii gwarancja-zabudowa żuraw badanej oferty 
Gb -  okres gwarancji-zabudowa badanej oferty 
Gn    -  okres gwarancji-zabudowa najkorzystniejszej oferty w kategorii gwarancja-zabudowa 
100  - stały współczynnik 
10% - znaczenie kryterium 
Wykonawca podaje okres gwarancji  w miesiącach 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę spośród ofert nieodrzuconych z postępowania 
przetargowego, która otrzyma największą, całkowitą ilość punktów.  
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Załącznik nr 4 

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

pieczęć firmowa wykonawcy 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 
 
Data........................................ 
  
Nazwa Wykonawcy  ....................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
Siedziba ........................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
  
REGON...........................................................  NIP.................................................... 
 
email: ……………………………………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
„Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie ww. 
przedmiotu  zamówienia: 
 

1.  Oferujemy wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie: 

Lp. Rodzaj opłat Wartość netto 
VAT 
w % 

Wartość brutto 

1 Raty leasingowe - (suma 59 rat)    

2 Opłata za przeniesienie własności (wykup) 1%    

3 Inne opłaty (wymienić rodzaj opłat) 
(gdy brak innych opłat, prowizji wpisać zero lub wykreślić poz. nr 3) 

   

4 Razem wartość brutto  (cena ofertowa zamówienia) 
 

 

Oferta oparta jest o stopę bazową WIBOR 1M z dnia 20.10.2020r. i wynosi …………………  
(stawka stopy bazowej  jest zmienna)  

 

Wartość netto oferty: ……………… zł 
(słownie:…………………………....................................................…………………..) 
Stawka podatku VAT: ……………… % 

 

Kwota podatku VAT: ……………….zł 
(słownie:………………………....................................................……………………..) 
 

Cena brutto oferty: ……………… zł  
(słownie: ..................................................................……..……………………….……) 
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2. Oferujemy dostawę fabrycznie nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec: 
Podwozie: 
Marka ………………………………………… 
Model …………………………………….…... 
Rok produkcji …………………………..……. 
Okres gwarancji …..… miesiące/y w pełnym zakresie. 
 

Zabudowa hakowa: 
Producent …………………………………….. 
Model ……………………………………….. 
Rok produkcji …………………………..……. 
Okres gwarancji …….. miesiące/y w pełnym zakresie. 
 

Zabudowa HDS (żuraw): 
Producent …………………………………….. 
Model ……………………………………….. 
Rok produkcji …………………………..……. 
Okres gwarancji …….. miesiące/y w pełnym zakresie. 
 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. 
 

4. Oświadczam że serwis stacjonarny gwarancyjny i pogwarancyjny dla podwozia zlokalizowany jest 
…….…. km od siedziby Zamawiającego. Serwis mobilny tak / nie* 

 
5. Oświadczam że serwis stacjonarny gwarancyjny i pogwarancyjny dla zabudowy hakowej 

zlokalizowany jest …….…. km od siedziby Zamawiającego. Serwis mobilny tak / nie* 
 

6. Oświadczam że serwis stacjonarny gwarancyjny i pogwarancyjny dla zabudowy HDS (żuraw) 
zlokalizowany jest …….…. km od siedziby Zamawiającego. Serwis mobilny tak / nie* 

 
7. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie …………. dni od daty podpisania umowy 
 
Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
……………………………………………………............................................. 
 

* - niewłaściwe skreślić 
 
Ponadto : 

 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania. 

 Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia 
umowy – pkt 16 SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy włącznie w wyżej wymienionymi istotnymi 
warunkami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

 
 

.................................................................................. 
                                                    (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy, pieczęcie) 
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Załącznik nr 5 
 

.................................................................. 
pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

Data   ........................................... 

Nazwa Wykonawcy  ...................................................................................................................... 

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

Siedziba   ........................................................................................................................................ 

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

REGON........................................................   NIP..................................................... 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

składane na postawie art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadnie „Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 
oświadczam, że: 
 
1/  nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy PZP 
2/  nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Ustawy PZP 

 
 
 
 
 
 

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

                                                    (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
wykonawcy, pieczęcie) 
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Załącznik nr 6 
 

.................................................................. 
pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

Data   ........................................... 

Nazwa Wykonawcy  ...................................................................................................................... 

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

Siedziba   ........................................................................................................................................ 

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

REGON........................................................   NIP..................................................... 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 

 
składane na postawie art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadnie „Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące wymaganych: 
 
1/  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
2/  sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3/ zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
 
 
 
 
 

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

                                                    (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
wykonawcy, pieczęcie) 
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Załącznik nr 7 
 

.................................................................. 
pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

Data   ........................................... 

Nazwa Wykonawcy  ...................................................................................................................... 

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

Siedziba   ........................................................................................................................................ 

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

REGON........................................................   NIP..................................................... 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 

„Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 
Oświadczam iż wykonałem/wykonuję następujące dostawy i przedkładam poniższy wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw 
w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. 

Lp. Odbiorca dostawy 
Termin realizacji 
(data wykonania) 

Przedmiot dostawy 
Wartość dostawy 

(brutto) 

1. 

 

2. 

 

    

Dołączyć  należy min. 1 dokument (np. referencję lub inny dokument określający: podmiot, datę wykonania, 
wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw) potwierdzające że dostawy wykazane w tabeli wykonane zostały 
należycie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             .................................................................................. 
                              pieczęć i podpis osoby uprawnionej /osób 

        uprawnionych do reprezentowania oferenta 
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Załącznik nr 8 
 

.................................................................. 
pieczęć firmowa wykonawcy 

 
Data   ........................................... 

Nazwa Wykonawcy  ...................................................................................................................... 

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

Siedziba   ........................................................................................................................................ 

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

REGON........................................................   NIP..................................................... 

 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: 
„Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y będące podwykonawcą/ami tj.: 
 
 

Nazwa i adres podwykonawcy 
NIP / nr KRS / CEiDG 

Część zamówienia, którą zamierzam powierzyć  
podwykonawcy 

  

  

 
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
                                                    (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy, pieczęcie) 
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Załącznik nr 9 
 

.................................................................. 
pieczęć firmowa wykonawcy 

 

Data   ........................................... 

Nazwa Wykonawcy  ...................................................................................................................... 

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

Siedziba   ........................................................................................................................................ 

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

REGON........................................................   NIP..................................................... 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 

„Leasing z dostawą nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” 
 

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/których zasoby powołuje się w niniejszym 
postępowaniu tj.: 
 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy NIP / nr KRS / CEiDG 

1. 

 

2. 

 

 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami wskazanych 
podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
                                                    (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy, pieczęcie) 
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Załącznik nr 10 
 

.................................................................. 
pieczęć firmowa wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy  ...................................................................................................................... 

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

Siedziba   ........................................................................................................................................ 

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

REGON........................................................   NIP..................................................... 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Leasing z dostawą 

nowego pojazdu komunalnego typu hakowiec” w celu potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. PZP: 
 

1. Przedkładamy listę podmiotów razem, z którymi należymy do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. z 2018r. poz. 798). 
Lp. Nazwa Podmiotu Adres Podmiotu 

   

   

   

 
 
 
Miejscowość……….……. dn. …………….  
 …………………………………………… 

pieczęć i podpis osoby uprawnionej /osób 
uprawnionych do reprezentowania 

 
 

 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP 
 
 
 

                                                       
Miejscowość……….……. dn. …………….  
 …………………………………………… 

pieczęć i podpis osoby uprawnionej /osób 
uprawnionych do reprezentowania 

 
* Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 


