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Numer sprawy: ZP/PN-1/12 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                

Siedziba: 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz.  700 - 1500 

Numer telefonu w sprawie zamówienia: 82 5721276  

Numer faksu w sprawie zamówienia: 82 5726591 

Adres strony internetowej: www.mpgk.wlodawa.pl 

E-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl 

Numer KRS: 0000050215 

Numer NIP: 565-000-01-19 

Numer REGON: 110042418 

Konto bankowe: Kredyt Bank SA O/Chełm 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000 

Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Chełm   72 1540 1144 2016 6401 4137 0001 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

2.  Podstawą prawną opracowania SIWZ jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759. z późn. zm.) zwana dalej ustawą. 

3.  Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza równowartości kwoty 193 000 euro. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Nazwa skrócona przedmiotu zamówienia: Leasing operacyjny samochodu ciężarowego z zabudową typu 

wywrotka.  

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Zakres przedmiotu leasingu: 

Leasing operacyjny nowego fabrycznie samochodu ciężarowego z zabudową typu wywrotka o następujących 

parametrach technicznych: 

 

Lp. CHARAKTERYSTYKA 

(parametry techniczne i wyposażenie) 

Opis wymagań 

1 Rok produkcji 2012 

2 Rodzaj nadwozia podwójna kabina ze skrzynią - wywrotka 

3 Silnik  wysokoprężny, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 120 KM   

wg DIN, spełniający normy emisji spalin EURO 5 i pojemności 

maksymalnej 2200 cm3 
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4 Średnie zużycie energii przez pojazd nie większe niż 360 MJ/ 100 km 

5 Emisja dwutlenku węgla nie większa niż 230 g/km 

6 Emisja tlenków azotu, cząstek stałych 

oraz węglowodorów 

spełniająca normę EURO 5 pod względem emisji tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz węglowodorów 

7 DMC do 3500 kg 

8 Skrzynia biegów  manualna,  6 biegowa  

9. Ładowność  minimalna 1100 kg 

10 Rozstaw osi  minimalny 3500 mm do max 4000 mm 

11 Liczba miejsc siedzących  6 lub 7 

12 Długość skrzyni ładunkowej minimalna 2800 mm 

13 Szerokość skrzyni ładunkowej minimalna 2150 mm 

14 Wymagane minimalne wyposażenie  1) poduszka powietrzna kierowcy; 

2) ABS; 

3)  wspomaganie układu kierowniczego; 

4)  regulowana kolumna kierownicy lub regulowane na 

wysokość siedzenie kierowcy; 

5)  klimatyzacja manualna; 

6) centralny zamek z alarmem; 

7)  radio;  

8) gumowe dywaniki w kabinie, pokrowce na siedzenia 

9)  koło zapasowe pełnowymiarowe; 

10) komplet kół zimowych na felgach stalowych; 

11) lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na 

dachu kabiny typu "kogut", mocowana na magnes, 

świecąca światłem błyskowym;  

12) skrzynia ładunkowa: 

  burty aluminiowe plus osiatkowanie do 

wysokości min. 1800 mm;  

 wymiar oczek w siatce: minimalny 10 mm, 

maksymalny 20 mm; 

 materiał podłogi skrzyni - aluminium; 

 na tylnej burcie składany stopień wejściowy; 

 skrzynia ładunkowa z plandeką kolor niebieski 

15 Kolor nadwozia  biały 

16 Okres gwarancji 1) na lakier, co najmniej 3 lata; 

2) na perforację nadwozia, co najmniej 12 lat 

3) na silnik i układ napędowy, co najmniej 3 lata lub przebieg 

minimalny 200 000 km 

 



Numer sprawy: ZP/PN-1/12                                              SIWZ                                                                            Strona 3 z 12 

2. Oferta leasingu musi spełniać następujące warunki:   

1) usługa leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 54, poz. 654) będzie obejmowała 36 miesięcznych okresów rozliczeniowych z możliwością 

zakupu przedmiotu leasingu po upływie okresu leasingu; 

2) waluta umowy leasingu – PLN; 

3) miesięczne raty leasingu w stałej wysokości, (stałe oprocentowanie rat leasingowych); 

4) rata leasingowa powinna obejmować spłatę wartości pojazdu, koszty obsługi leasingu, opłatę 

manipulacyjną, prowizje (jeśli są naliczone) oraz inne opłaty ponoszone przez Zamawiającego 

z wyjątkiem składki ubezpieczeniowej, która powinna zostać skalkulowana odrębnie; 

5) ubezpieczenia samochodów w zakresie OC, AC i NW dokonuje  Wykonawca (Leasingodawca) na koszt 

Zamawiającego (Leasingobiorcy). Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu przez cały 

okres trwania umowy leasingowej. Polisa od zewnętrznej agencji współpracującej z firmą 

leasingową bez kosztów refakturowania przez leasingodawcę; 

6) raty leasingowe płatne w formie comiesięcznych rozliczeń w terminach wynikających z preliminarza na 

podstawie wystawionych faktur VAT; 

7) opłata wstępna wynosi 10% wartości netto przedmiotu leasingu; 

8) opłata końcowa związana z wykupem przedmiotu leasingu wynosi 1% wartości netto przedmiotu 

leasingu. 

3. Inne wymagania: 

-     dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego tj. Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 na koszt Wykonawcy 

w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy; 

-     w dniu odbioru samochodów Wykonawca przekaże: dokument określający warunki serwisu  gwarancyjnego, 

wykaz punktów serwisowych, instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną 

w języku polskim; dowód rejestracyjny, polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie 

składki; 

-     kartę pojazdu wraz z numerem homologacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po dokonaniu wykupu       

samochodu; 

- Wykonawca zapewni serwis na terenie województwa lubelskiego; 

-     rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej nastąpi w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

 Kod CPV: 66000000-0 /Opis CPV: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

 Kod CPV: 34136100-9 /Opis CPV: Lekkie samochody półciężarowe 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego umowy. 

9. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia całość zamówienia nie może być powierzona 

podwykonawcom. 



Numer sprawy: ZP/PN-1/12                                              SIWZ                                                                            Strona 4 z 12 

10. Zamawiający na indywidualny pisemny wniosek Wykonawcy w celu poprawnego przygotowania oferty 

udostępni dane o jednostce (bilans, rachunek zysków i strat, odpis z Rejestru przedsiębiorców) lub inne 

informacje, o które wystąpi Wykonawca w przedmiocie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany do zachowania poufności i nie udostępniania tych informacji osobom trzecim i innym 

podmiotom. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia.  

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: leasing operacyjny na  36 miesięcy. 

 

   V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1.1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.  

W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy 

1.2. Posiadają  wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;  

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.  

W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy. 

1.3. Dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.  

W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy. 

1.4. Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.  

W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych 

w pkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 2 

powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

4. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy będący w stanie dostarczyć produkt 

spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w rozdziale III  SIWZ. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

A. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w pkt 1 Wykonawca składa:  

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej 

jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

 

B.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę 

upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik  nr 4 do SIWZ. 

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców 

oddzielnie. 

 

C. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot  dostawy spełnia wymagania Zamawiającego określone 

w rozdziale III pkt. 1 SIWZ Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty: 

1. Odpowiednie dokumenty  tj. ogólnodostępne materiały handlowe np.: foldery (katalogi) ze zdjęciami 

oferowanego samochodu oraz opisem i parametrami technicznymi w języku polskim. 
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie 

formuły „spełnia/ nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 

 

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu wskazanego w  lit.. B pkt. 2 winien przedłożyć odpowiedni dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania, potwierdzające, że:  nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, 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 (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych 

dokumentów.  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mailowy podany 

przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, 

chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 2, oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

5. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa 

Faks: 82/ 572 65 91 

e-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl 

6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

mailto:sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
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- w zakresie procedury postępowania - Edyta Kozłowska-Lejko, tel. 82 572 31 16, faks 82 572 65 91. 

- w zakresie przedmiotu zamówienia Hubert Ratkiewicz, tel. 82 572 10 88,  faks 82/ 572 65 91. 

 

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

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

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

1.1. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

1.2. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu  

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.  

4. Udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

(www.mpgk.wlodawa.pl w zakładce Przetargi). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną 

w ten sposób modyfikację, Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i poinformuje o  tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taka informację na stronie 

internetowej (www.mpgk.wlodawa.pl w zakładce Przetargi). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim. 

3. Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który 

przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego 

wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

http://www.mpgk.wlodawa.pl/
http://www.mpgk.wlodawa.pl/
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5. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać 

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 

pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne 

z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku 

stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

9. Wszystkie dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający uzna kserokopie dokumentów za prawidłowo potwierdzone, 

jeżeli każda strona dokumentu będzie opatrzona klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby lub 

osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający w celach porównawczych może 

zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

10. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez 

Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym 

przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. 

11. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i złożone w sposób uniemożliwiający 

wysunięcie którejkolwiek kartki.  

12. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty; zaleca się, aby były 

trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

15. Na ofertę składają się: 

a) formularz ofertowy (wzór załącznika nr 1); 

b) formularz cenowy (wzór załącznika nr 2); 
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c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp wg załączonego wzoru (wzór załącznika nr 3); 

d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznika nr 4); 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

f) odpowiednie dokumenty  tj. ogólnodostępne materiały handlowe np.: foldery (katalogi) ze zdjęciami 

oferowanego ciągnika z pługiem i rozsiewaczem oraz opisem i parametrami technicznymi w języku 

polskim; 

g) dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do 

reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

 XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu 

otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy. 

2. Ofertę zaadresowaną do Zamawiającego z napisem „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego 

z zabudową typu wywrotka – Nie otwierać przed 14.02.2012 r. godz. 1105” należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego, w sekretariacie,  nie później niż o godzinie 1100 w dniu  14.02.2012 r. 

3. Ofertę złożoną po wymienionym wyżej terminie zwraca się wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.  

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty winno być przygotowane i oznaczone zgodnie 

z postanowieniami niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo opatrzona odpowiednio określeniami „zmiana” lub 

„wycofanie”. 

  

XII.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 14.02.2012 r. o godz. 1105 w sali 

konferencyjnej. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

5. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównania ofert, dotyczące wyboru 

wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru 

najkorzystniejszej oferty).  

6. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu 

ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto wynikającą z Formularza cenowego 

(załącznik nr 2) za wykonanie zamówienia (liczbą i słownie) obliczoną jako suma wpłaty początkowej (10% 

wartości przedmiotu leasingu), wartości równych 36 rat (obejmujące inne koszty i opłaty dla samochodu) 

oraz opłaty końcowej (kwota wykupu) stanowiącą 1% wartości samochodu. 

2. Cena łączna podana w ofercie powinna być podana jako cena brutto i powinna obejmować wszelkie koszty 

związane z realizacją zamówienia (w tym koszty przekazania samochodu, podatek od towarów i usług oraz 

wszystkie inne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia). 

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia podanej w „Formularzu ofertowym” (zał. nr 1). 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości 

zamówienia. 

 

XV. Udzielenie zamówienia. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert (-y) zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty 

w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 ustawy 

Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej (http: 

www.mpgk.wlodawa.pl w zakładce Przetargi) i w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub e-mailem. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego 

terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie zostanie 

odrzucona żadna oferta ani wykluczony żaden z wykonawców. 

 

http://www.mpgk.wlodawa.pl/
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XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – 

zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

XVII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór 

umowy oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. 

2. Wybrany wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu propozycję treści umowy leasingu, 

w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty. 

3. Istotne dla stron postanowienia, które mają zostać wprowadzone do treści umowy leasingu: 

1) przedmiot umowy - Leasing operacyjny samochodu ciężarowego z zabudową typu wywrotka, 

spełniający wymagania stawiane  przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ, z opcją wykupu po 

zakończeniu 36 miesięcznej umowy; 

2) dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego tj. Włodawa 22-200, ul. Żołnierzy WiN 22 na koszt 

Wykonawcy w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy; 

3) miesięczne raty leasingowe w stałej wysokości (stałe oprocentowanie rat leasingowych); 

5) ubezpieczenia samochodów w zakresie OC, AC i NW dokonuje  Wykonawca (Leasingodawca) na koszt 

Zamawiającego (Leasingobiorcy). Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu przez cały 

okres trwania umowy leasingowej. Polisa od zewnętrznej agencji współpracującej z firmą leasingową 

bez kosztów refakturowania przez leasingodawcę; 

6) opłata wstępna – 10% wartości netto przedmiotu leasingu, płatna do dnia odbioru przedmiotu leasingu; 

7) pierwsza rata leasingowa płatna w miesiącu kalendarzowym następującym po odbiorze przedmiotu 

leasingu; 

8) opłata końcowa (opcja wykupu) – 1% wartości netto przedmiotu leasingu, płatna wg warunków 

określonych w umowie zakupu pojazdu; 

9) koszty bieżącej eksploatacji pojazdu (paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne, itp.) ponosi 

Zamawiający; 

10) zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 

dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę; 
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11) wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, nie naruszające postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą nastąpić za zgodą stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W celu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy 

wyznaczonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają 

lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przysługują środki 

ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

 

XXI. Zasady udostępniania dokumentów. 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia 

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 

3) Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty; 

4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; 

5) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 

 

XXII. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustaw Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

XXIII. Dokumenty przetargowe.  

Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

2. Załączniki do SIWZ: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy, 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 


