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Numer sprawy: ZP/PN-1/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Rozdział I. 
Zamawiający.
Nazwa: 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: 082 572 12 76 lub 572 31 16
Numer faksu w sprawie zamówienia: 082 572 65 91
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

Rozdział 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. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Rozdział III. 
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Zakres przedmiotu
Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie 
leasingu operacyjnego o następującej charakterystyce:
a) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, furgon.

Lp. Nazwa 
(parametry techniczne i wyposażenie)

Opis wymagań

1 Rok produkcji 2008
2 Rodzaj nadwozia furgon blaszany
3 Silnik -  wysokoprężny, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 90 KM 

wg DIN, spełniający normy emisji spalin EURO 4 i pojemności 
maksymalnej 2500 cm3

4 Skrzynia biegów manualna, 5 lub 6 biegowa 
5 Ładowność minimalna 1000 kg
6 Rozstaw osi minimalny 4000 mm
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7 Liczba miejsc siedzących 6
8 Wysokość minimalna 2400 mm
9 Drzwi boczne przesuwne prawe boczne drzwi, przeszklone stałym oknem 
10 Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 
11 Przegroda stała przegroda oddzielająca część pasażerską od części ładunkowej
12 Wymagane minimalne wyposażenie 1) poduszka powietrzna kierowcy;

2) ABS;
3) wspomaganie układu kierowniczego;
4) regulowana kolumna kierownicy;
5) klimatyzacja manualna;
6) centralny zamek z alarmem;
7) radio; 
8) gumowe dywaniki w kabinie;
9) koło zapasowe pełnowymiarowe;
10) komplet kół zimowych na felgach stalowych;
11) podłoga i ściany boczne w przestrzeni bagażowej wyłożone 

materiałem wodoodpornym;
12) podłoga  przestrzeni  bagażowej  o  powierzchni 

antypoślizgowej;
13)   hak holowniczy;
14)   lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu 

kabiny;
15) oświetlenie przedziału ładunkowego;
16) uchwyty do mocowania ładunku.

13 Kolor nadwozia biały 
14 Okres gwarancji 1) na cały pojazd co najmniej 2 lata;

2) na lakier co najmniej 2 lata;
3) na perforację nadwozia co najmniej 5 lat

b) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, podwójna kabina ze skrzynią - wywrotka.

Lp. Nazwa 
(parametry techniczne i wyposażenie)

Opis wymagań

1 Rok produkcji 2008
2 Rodzaj nadwozia podwójna kabina ze skrzynią - wywrotka
3 Silnik -  wysokoprężny, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 90 KM 

wg DIN, spełniający normy emisji spalin EURO 4 i pojemności 
maksymalnej 2500 cm3

4 Skrzynia biegów manualna, 5 lub 6 biegowa 
5 Ładowność minimalna 1000 kg
6 Rozstaw osi minimalny 4000 mm
7 Liczba miejsc siedzących 6
8 Długość skrzyni ładunkowej minimalna 2800 mm
9 Wymagane minimalne wyposażenie 1)  poduszka powietrzna kierowcy;
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2)  ABS;
3)  wspomaganie układu kierowniczego;
4)  regulowana kolumna kierownicy;
5)  klimatyzacja manualna;
6)  centralny zamek z alarmem;
7)  radio; 
8)  gumowe dywaniki w kabinie;
9)  koło zapasowe pełnowymiarowe;
10)  komplet kół zimowych na felgach stalowych;
11)  hak holowniczy;
12)  lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu 

kabiny;
13) skrzynia ładunkowa:
    -   burty aluminiowe plus osiatkowanie do wysokości kabiny; 
    -  wymiar oczek w siatce: minimalny 10 mm, maksymalny 20 

mm;
- materiał podłogi skrzyni - aluminium;
-  na tylnej burcie składany stopień wejściowy.

Kolor nadwozia biały 
14 Okres gwarancji 1) na cały pojazd co najmniej 2 lata;

2) na lakier co najmniej 2 lata;
3) na perforację nadwozia co najmniej 5 lat

c) samochód dostawczy, nowy, DMC poniżej 3,5 tony, podwójna kabina ze skrzynią.

Lp. Nazwa 
(parametry techniczne i wyposażenie)

Opis wymagań

1 Rok produkcji 2008
2 Rodzaj nadwozia Podwójna kabina ze skrzynią 
3 Silnik -  wysokoprężny, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 90 KM 

wg DIN, spełniający normy emisji spalin EURO 4 i pojemności 
maksymalnej 2500 cm3

4 Skrzynia biegów manualna, 5 lub 6 biegowa 
5 Ładowność minimalna 1000 kg
6 Rozstaw osi minimalny 4000 mm
7 Liczba miejsc siedzących 6
8 Długość skrzyni ładunkowej minimalna 2800 mm
9 Wymagane minimalne wyposażenie 1)  poduszka powietrzna kierowcy;

2)  ABS;
3)  wspomaganie układu kierowniczego;
4)  regulowana kolumna kierownicy;
5)  klimatyzacja manualna;
6)  centralny zamek z alarmem;
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7)  radio; 
8)  gumowe dywaniki w kabinie;
9)  koło zapasowe pełnowymiarowe;
10)  komplet kół zimowych na felgach stalowych;
11)  hak holowniczy;
12)  lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na dachu 

kabiny;
13)  skrzynia ładunkowa:
    -   burty aluminiowe, odchylane z trzech stron;

- materiał podłogi skrzyni - aluminium;
-  na tylnej burcie składany stopień wejściowy.

13 Kolor nadwozia biały 
14 Okres gwarancji 1) na cały pojazd co najmniej 2 lata;

2) na lakier co najmniej 2 lata;
3) na perforację nadwozia co najmniej 5 lat

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  dla  każdego samochodu 
odrębnie;

5) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia samochodów  w zakresie OC, AC i NW przez cały czas 
trwania umowy leasingu;

6) termin płatności rat leasingowych, ubezpieczenia i podatku będzie określony w umowie leasingu;
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:
-     Wykonawca zapewni przeprowadzenie oraz udokumentowanie przeglądu przedsprzedażnego pojazdów wraz 

z wszelkimi dopuszczeniami;    
-     Wykonawca zapewni serwis na terenie województwa lubelskiego;
-     w dniu odbioru samochodów Wykonawca przekaże: dokument określający warunki serwisu;  

gwarancyjnego,  wykaz  punktów  serwisowych,  katalog  części  zamiennych,  instrukcję  obsługi  pojazdu 
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z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim;  dowód rejestracyjny,  polisy potwierdzające 
zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek;

-    karty pojazdu wraz z numerami homologacji  Wykonawca przekaże Zamawiającemu po dokonaniu wykupu 
samochodów;

-     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: 34130000-7 /Opis CPV: Pojazdy silnikowe do transportu towarów

5. Termin  realizacji  zadania: dla  okresu  leasingu:  36  miesięcy od  miesiąca,  w  którym  nastąpi  wydanie 
przedmiotu leasingu Zamawiającemu i  dla dostawy przedmiotu leasingu: do 8 tygodni od daty podpisania 
umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego umowy.

Rozdział IV. 
Dokumenty przetargowe i forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.
1. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

1) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
2) załączniki do SIWZ:

a) Formularz nr 1 – Oferta Przetargowa,
b) Formularz nr 2 – Formularz Cenowy,
c) Formularz nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy,

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
- w zakresie procedury postępowania - Edyta Kozłowska-Lejko, tel. 082 572 31 16, faks 082 572 65 91
- w zakresie przedmiotu zamówienia Waldemar Robak, tel. 082 572 12 76, faks 082/ 572 65 91.

3. W  niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający 
i wykonawcy  przekazują  faksem.  Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania.

4. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  w  sprawie  wyjaśnień  dotyczących  dokumentów 
przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 
6  dni  przed  terminem  składania  ofert.  Odpowiedzi  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej 
Zamawiającego. 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.
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5. W przypadku modyfikacji  SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,  z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian.  

Rozdział V. 
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca składa  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu,  o  których  mowa 

w pkt 1, na Formularzu nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy;
2) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, do oferty każdy z wykonawców powinien załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot leasingu spełnia wymagania Zamawiającego określone 
w rozdziale III pkt. 1 SIWZ Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty odpowiednich dokumentów 
tj.  ogólnodostępnych  materiałów  handlowych  np.:  foldery  (katalogi)  ze  zdjęciami  oferowanych 
samochodów oraz opisami i parametrami technicznymi w języku polskim

Rozdział VI.
Przygotowanie ofert.
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
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.
5. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

1) Ofertę Przetargową sporządzoną na załączonym Formularzu nr 1;
2) Formularz Cenowy sporządzony na załączonym Formularzu nr 2;
3) Oświadczenie Wykonawcy sporządzone na załączonym Formularzu nr 3;
4) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale V SIWZ.
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6. Ceny zostaną podane przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.
7. Cenę oferty stanowi wartość brutto oferty.
8. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem.
9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, wymagają podpisu osoby lub osób uprawnionych do  

reprezentowania  wykonawcy i  zaciągania  zobowiązań  w wysokości  odpowiadającej  cenie  oferty,  
zgodnie  z  dokumentem  rejestracyjnym,  albo  osoby  lub  osób  upoważnionych,  przy  czym 
umocowanie musi być załączone do oferty.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i złożone w sposób uniemożliwiający 
wysunięcie którejkolwiek kartki. 

14. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości.

Rozdział VII. 
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Rozdział VIII. 
Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział IX.
Składanie ofert.
1. Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego i zewnętrznie opatrzona ostrzeżeniem, aby nie otwierać jej 

przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia ofert.
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2. 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.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie,  nie później niż o godzinie  1000 w dniu 
23.10.2008 r.

4. Ofertę złożoną po wymienionym wyżej terminie zwraca się wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

5. 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”.

 
Rozdział X.  
Otwarcie ofert i ich ocena.
1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, w dniu 23.10.2008 r. o godz. 

1010.
2. Oferty,  dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie niniejszą SIWZ, nie zostaną 

otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Po otwarciu ofert,  Zamawiający przekaże następujące informacje:  nazwę i  siedzibę wykonawcy,  którego 

oferta jest otwierana oraz cenę.
6. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównania ofert, dotyczące wyboru 

wykonawcy  nie  zostaną  ujawnione  do  momentu  ogłoszenia  nazwy  wybranego  wykonawcy  (wyboru 
najkorzystniejszej oferty). 

7. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. 
8. W toku badania  i  oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści 

złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 
dotyczących złożonej oferty.

9. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu;
2) przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego,
lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich  uzupełnienia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 
zgodnie z art. 88 ustawy i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
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11. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
12. Wykonawcy  nie  spełniający  wymagań  określonych  w  art.  24  ust  1  i  2  ustawy  podlegają  wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
3) jej  złożenie stanowi czyn nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;
4) zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy 

lub błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwróci  się  do  wykonawcy o  udzielenie  w określonym terminie  wyjaśnień  dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub 
jeżeli  dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.
16. Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  spośród  nie  odrzuconych  ofert,  wyłącznie  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
17. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.
18. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Lp. Opis kryterium Znaczenie kryterium [ % ]

1 cena oferty 100

100% (waga kryterium "cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 pkt. w ramach 
kryterium ceny.

19.  Cena  oferowana  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  koszt  wszystkich  opłat 
leasingowych, podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Należy podać ceny zarówno bez naliczania 
podatku VAT jak i ceny zawierające podatek VAT. Wszystkie wskaźniki cenowe  muszą być podawane do 
dwóch  miejsc  po  przecinku.  Dla  porównania  ofert  zamawiający  przyjmie  cenę  brutto  obejmującą  22% 
podatek od towarów i usług (VAT). Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). 
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a/ Wartość początkowa netto przedmiotu leasingu oznacza cenę bazową kompletnego pojazdu 
wraz z jego pełnym wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

b/  Cena  netto  jest  wartością  pojazdu  jak  w  pkt.  a,  powiększoną  o  sumę  wszystkich  opłat 
leasingowych.

20.  Przy ocenie ceny oferty  najwyżej  będzie punktowana oferta o najniższej  cenie. Oferta z  najniższą ceną 
otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:  
ocena punktowa badanej oferty = (cena oferowana najniższa / cena badanej oferty) x 100 pkt.

21. Obliczenia ocen punktowych ofert  będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 
czym końcówki poniżej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01

22.  Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z liczbą uzyskanych punktów.

23.  Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę, że 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

24.  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  może  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.
O unieważnieniu  postępowania  Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wszystkich  wykonawców podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Rozdział XI.
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, w terminie 5 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty.
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy  :

1) przedmiot umowy - leasing operacyjny 3 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych, spełniający 
wymagania stawiane  przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ, z opcją wykupu po zakończeniu 36 
miesięcznej umowy;

2) miejsce odbioru pojazdu – wyznaczone przez wykonawcę;
3) termin odbioru pojazdu – zgodnie z terminem realizacji zamówienia określonym w SIWZ;
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4) miesięczne raty leasingowe w stałej wysokości (stałe oprocentowanie rat leasingowych);
5) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia samochodów  w zakresie OC, AC i NW przez cały czas 

trwania umowy leasingu;
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 otrzymania faktury przez Zamawiającego;
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. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni 
od  dnia  przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  nie  później  jednak  niż  przed  upływem  terminu 
związania ofertą.

Rozdział XII. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 

oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

2. Protest  wnosi  się  w  terminie  7  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  można  było  powziąć  wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy 
dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać 

żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  uzasadniających 
wniesienie protestu.

5. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia;
2) postanowień SIWZ;
3) wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  odrzucenia  ofert  i  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
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6. Protest inny, niż wymieniony w pkt 5 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
7. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 5 i 6 uznaje się za jego oddalenie.
8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.   

Rozdział XIII. 
Zasady udostępniania dokumentów.
1. Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  dokonaniu  wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
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.

Rozdział XIV. 
Postanowienia końcowe.
W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  SIWZ  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.

Rozdział XV.  
Wykaz załączników.
Załączniki do SIWZ:
1) Formularz nr 1 – Oferta Przetargowa;
2) Formularz nr 2 – Formularz Cenowy;
3) Formularz nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.

                                                                                                             Zatwierdzam
Włodawa, dnia 07.10.2008 r.                                                          ...........................................
                                                                                                                                            podpis kierownika Zamawiającego
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