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Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 3 

16-300 Augustów 

 

 

 

Uwaga: 

 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres: 

 Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów, (z 

dopiskiem przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu 

specjalistycznego typu śmieciarka z prawem wykupu”) 

Informacje można przekazywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej: pt@necko.com.pl lub faksem pod nr :  +48 (87) 643 13 76 (należy niezwłocznie 

potwierdzić pisemnie) z zastrzeżeniem pkt. 34 niniejszej SIWZ. 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2018 
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI 

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  221 000  EURO 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej u.p.z.p.. 

 

 

 

 

Augustów 19 stycznia 2018 r. 
 

 

 

  

mailto:pt@necko.com.pl
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów 

NIP: 846-10-03-006, REGON : 790192625 

 

tel +48 (87) 643 26 85, fax +48 (87) 643 13 76  

e–mail: pt@necko.com.pl, 

www.necko.com.pl 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych, 

- strona internetowa – www.necko.com.pl 

 - tablica ogłoszeń w siedzibie: Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów 

2. Oznaczenie Dostawcy 

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, za Dostawcę - 

uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, zgodnie art. 2 pkt 11 u.p.z.p. i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1  

u.p.z.p.. 

3. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39-46 u.p.z.p.. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu 

specjalistycznego typu śmieciarka z prawem wykupu”.  

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów 

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w II części SIWZ. 
 

5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

mailto:pt@necko.com.pl
http://www.necko.com.pl/
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6. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 

7. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Wymagany termin dostawy kompletnego przedmiotu leasingu nie później niż do 30 czerwca 2018 roku. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

9. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.  

9.1.2. Dostawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych, 

szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy. 

9.1.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

9.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 

nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu: 

9.2.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp 

dotyczące: 

 
9.2.1.1 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań  

w zakresie spełnienia tego warunku 
 

9.2.1.2 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w 

zakresie spełnienia tego warunku 
 

9.2.1.3 - zdolności technicznej lub zawodowej– Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w 

zakresie spełnienia tego warunku:  

9.2.1.3.1 Odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia  (w 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Dostawców o udzielenie niniejszego 
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zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał).  

9.2.1.3.2 Wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Dostawca składa oświadczenie 

zawarte w formularzu ofertowym. 

9.2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, 

oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie 

wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w 9.2 skutkować 

będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  
9.3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.4 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp: w 

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

9.5 Jeżeli Dostawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a u.p.z.p., i będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz musi udowodnić, że stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający będzie żądał od Dostawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1 

9.6 Dostawca musi nie podlegać wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Dostawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Dostawców w 

ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie): 

9.6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zawarte w formularzu ofertowym, 

 

 

9.6.2 Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę następujących dokumentów: 

1) oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

2) zaświadczenia 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; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert 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; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29


 5 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu - to oświadczenie Dostawca składa a w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5. Ustawy Pzp. 

 

  9.6.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w 9.6.2: 

1) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

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

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

Dokumenty, o których mowa pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

 

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

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej , zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby.  

 

9.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

9.8   Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – 

nie spełnia”. 

10. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

10.1 Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 

zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Dostawcy ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Dostawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 

10.3 Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej: 

a) określenie celu gospodarczego, 

b) wskazanie Dostawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ich nazwy i 

adresy /siedziby, 

c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Dostawców  

w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy   

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
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d) pełnomocnictwo musi być wystawione przez wszystkich Dostawców występujących 

wspólnie i udzielających pełnomocnictwa oraz podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania tych dostawców. 

10.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

11. Wadium 

 

11.1 Wadium nie jest wymagane.  

11 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN.  

12 Opis sposobu przygotowania oferty 

13.1 Wymagania podstawowe. 

13.1.1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

13.1.2 Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia. 

13.1.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

13.1.4 Dostawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub 

terminie. 

13.1.5 Dostawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do 

przygotowania oferty. 

13.1.6 Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.1.7 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane 

jedynie w celu sporządzenia oferty. 

13.1.8 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (Dostawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Dostawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, 

iż do reprezentowania Dostawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz 

dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

13.1.9 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

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

z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć 

oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego 

pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

13.2 Forma oferty. 

13.2.1 Dostawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13.2.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w oryginale, mieć formę pisemną (odręcznie, na 

maszynie komputerze lub inną trwałą techniką). Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty w formie elektronicznej. 
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13.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13.2.4 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie. 

13.2.5 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Dostawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

13.2.6 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

13.2.7 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej 

załączników)  były kolejno ponumerowane i zaparafowane przez osobę upoważnioną do 

podpisania oferty.  

13.2.8 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Dostawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

muszą być parafowane przez (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

13.2.9 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Dostawcę za zgodność z oryginałem kopii (poświadczenie za zgodność z 

oryginałem musi być podpisem osoby (lub osób, jeżeli do reprezentowania Dostawcy 

upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Dostawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, 

pieczątką firmową i imienną osoby (lub osób) podpisującej (lub podpisujące) ofertę oraz napisem 

„za zgodność z oryginałem” lub musi zostać poświadczona notarialnie) – z zastrzeżeniem 

punktów 10.3. i 13.1.8. niniejszej SIWZ. 

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

powinny być złożone w formie oryginału.  

13.2.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Dostawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

13.3 Zawartość oferty. 

13.3.1 Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 

13.3.2 Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 13.1.9 SIWZ - w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z 

właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

13.3.3 W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego. 

13.3.4 Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ. 

13.3.5 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron wchodzących w skład oferty. 

13.4  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

13.4.1 Dostawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

13.4.2 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 
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ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Dostawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.. 

14 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ. 

14.1.1 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

14.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa powyżej. 

14.1.4 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Dostawcom, którym 

przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

14.1.5 Pytania na piśmie należy kierować na adres: 

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 3 

16 - 300 Augustów, mejl: pt@necko.com.pl faks:  +48 (87) 643 13 76 (należy niezwłocznie potwierdzić 

pisemnie) 

14.2 Zmiany w treści SIWZ. 

14.2.1   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym Zamawiający przekazał 

niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

14.2.2 Zmiana treści niniejszej SIWZ jest wiążąca dla Dostawców. 

14.2.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny 

będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach o czym poinformuje pisemnie 

wszystkich Dostawców, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i zamieści informację na 

stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

15 Zebranie Dostawców 

Zamawiający nie przewiduje zebrania Dostawców. 

16 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami są: 

Zbigniew Głowacki, Dariusz Iwanowicz, tel. +48 (87) 643 26 85 fax. +48 (87) 643 13 76,  mejl: 

pt@necko.com.pl w godz. od 9.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku. 

mailto:pt@necko.com.pl
mailto:pt@necko.com.pl
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17 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  

 Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów, sekretariat 

  - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 12:00. 

17.2 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. 

Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco: 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z 

prawem wykupu. Nie otwierać przed terminem 2 lutego 2018 r. godz. 12:10.” 

17.3 Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Dostawcy. 

17.4 Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.  

17.5 Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą zwrócone bez 

otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

18 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

18.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

        Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 

ofert. 

18.2 Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 

(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

18.3 Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela Dostawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

19 Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego,  Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z 

o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów,  sekretariat w dniu 2 lutego 2018 r. o godz. 12:10. 
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20 Tryb otwarcia ofert 

20.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

20.2 Otwarcie ofert jest jawne. 

20.3 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

20.4 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

20.5 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

20.5.1 Ilość ofert; 

20.5.2 Nazwę i adres Dostawcy, którego oferta jest otwierana; 

20.5.3 Informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 

warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych. Powyższe informacje zostaną 

odnotowane w protokole postępowania   przetargowego.  

20.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

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

21 Zwrot oferty bez otwierania 

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. 

22 Termin związania ofertą 

22.1 Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

22.2 Dostawca 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 Dostawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

23 Opis sposobu obliczenia ceny 

23.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty (także podatek od towarów i usług), jakie poniesie 

Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 

24 Kryteria oceny ofert 

24.1 Zamawiający  oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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▪ zostaną złożone przez Dostawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

▪ nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

24.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z których będzie wynikał termin dostawy na dzień 

późniejszy niż 30 czerwca 2018 r. 

24.3 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu 

odpowiednią wagę procentową: 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1. Cena oferty brutto  70 % 

2. Termin dostawy liczony w dniach od końca 

terminu związania ofertą, tj. od dnia 4 marca 

2018 r. 

30 % 

24.4. Ocena ofert odbędzie się przy wykorzystaniu poniższego wzoru: 

 Ad. 1) Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez 

Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „formularzu oferty”. Oferta o najniższej cenie 

otrzymuje największą ilość punktów tj. 70, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie wg 

poniższego wzoru: 

 P co = (C on / C ob) x 100 punktów x kryterium 70%,  gdzie: 

 P co  - punktacja za cenę oferty 

 C on - najniższa zaoferowana cena brutto 

 C ob - cena brutto ocenianej oferty  

Ad. 2) Ocenie poddany zostanie termin dostawy podany przez wykonawcę w „formularzu oferty”, gdzie 

oferta o najkrótszym liczonym w dniach terminie dostawy od końca terminu związania ofertą, tj. od 

dnia 4 marca 2018 r. otrzyma największą ilość punktów, tj. 30, dla pozostałych ofert ilość punktów 

zostanie wyliczona wg poniższego wzoru,  

P td = (P tn / P tb ) x 100 punktów x kryterium 30%, gdzie 

  

 P td  - punktacja za termin dostawy 

 P tb - termin dostawy oferty badanej 

 P tn - najkrótszy zaoferowany termin dostawy 

 

 P o = P co + P td  

 

 gdzie:   P o – punktacja oferty   

   P co – punktacja za cenę oferty   
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   P td – punktacja za termin dostawy 

 

24.5 Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena". 

 24.5.1 Podstawą obliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 

 ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wszelkie koszty, jakie są niezbędne do zrealizowania 

 przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ. 

 

 24.5.2 Cenę oferty należy podać w wysokości brutto. Użyte w niniejszej SIWZ określenia „cena”, „cena 

 oferty” oraz „cena ofertowa” oznaczają cenę z podatkiem VAT. Należy wypełnić odpowiednio 

 wszystkie rubryki zawarte w formularzu „Oferta”, zgodnie z podanymi tam instrukcjami.  

 

 24.5.3 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie 

 dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

 24.5.4 Zaoferowana cena powinna być liczona w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po 

 przecinku w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

 towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830): 

  

1) wartość przedmiotu leasingu netto wyrażona w polskich złotych; 

2) opłata wstępna wyrażona w stosunku do wartości netto przedmiotu leasingu w procentach i  złotych 

netto; 

3) miesięczne stałe raty leasingowe; 

4) opłata końcowa (wykup przedmiotu leasingu) wyrażona w stosunku do wartości netto przedmiotu 

leasingu w procentach i złotych netto; 

5) suma wszystkich opłat (cena oferty) w złotych netto i brutto = opłata wstępna + (liczba miesięcy x rata 

leasingowa) + opłata końcowa (wykup); 

 

 24.5.5 Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy leasingu. 

 

 24.5.6 Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w formularzu Oferta muszą być podane w złotych polskich 

 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 24.5.7 Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając 

ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez 
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kwoty podatku. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 

ust 1 pkt, 1 jako niezgodną z PZP. 

24.6 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

24.7 Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

25. Oferta z rażąco niską ceną 

25.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

25.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 

warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Dostawcy, oryginalność projektu Dostawcy oraz 

wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

25.3 Zamawiający odrzuci ofertę: 

a) Dostawcy, który nie złoży wyjaśnień lub  

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

26 Uzupełnienie dokumentów 

26.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 ustawy , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy, 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 udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

26.2 Stosownie do treści art. 26 ust. 4 u.p.z.p., Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 u.p.z.p.. 

26.3 Przy przekazywaniu wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień obowiązują zasady 

porozumiewania się Zamawiającego i Dostawcy określone dla niniejszego postępowania. 

27. Tryb oceny ofert 

27.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

27.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Dostawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
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27.1.2 Zamawiający poprawi w ofercie: 

27.1.2.1. oczywiste omyłki pisarskie  

27.1.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. W przypadku gdy cena obliczana jest na podstawie sumy poszczególnych wartości 

elementów scalonych, podstawą do wyliczenia ceny końcowej są poszczególne ceny jednostkowe 

elementów scalonych. Poprawianie oczywistych omyłek rachunkowych związanych z obliczeniem 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz zsumowaniem kwoty podatku i ceny netto jest możliwe 

wówczas, gdy są konsekwencją rachunkową dokonanych obliczeń, oczywiście pod warunkiem, że 

przyjęto prawidłową stawkę (VAT),  

27.1.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty i co do zasady nie wpływają na sposób spełnienia świadczenia, sposób wykonania zamówienia 

publicznego. 

27.1.3. Zamawiający  niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o 

dokonanych poprawkach. 

27.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.  

27.3 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy jej 

zawartości. 

27.4 Sprawdzanie wiarygodności ofert: 

27.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności             

przedstawionych przez Dostawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji, 

27.4.2. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p., 

27.4.3 przedstawienie przez Dostawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy z 

prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

28. Wykluczenie wykonawcy 

28.1 Zamawiający wykluczy Dostawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 u.p.z.p. 

28.2 Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

29. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.. 

30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

30.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i 

kryteria określone w u.p.z.p. i niniejszej SIWZ. 

30.2 W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 

30.2.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich Dostawców w celu   

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty 

składane przez Zamawiającego i Dostawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

stanowią załączniki do protokołu, 



 15 

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

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich 

otwarcia, 

30.2.3 Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po otrzymaniu 

wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych 

dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Dostawców. Udostępnienie dokumentów będzie miało 

miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem.    

30.3 Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

30.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Dostawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

30.4.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne 

30.4.2 Dostawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 

30.4.3 Dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 

30.4.4  Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta.  

30.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których 

mowa w pkt 30.4.1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

30.6 Wszyscy Dostawcy będą poinformowani o:  

30.6.1  zmianach dotyczących postępowania, 

30.6.2 unieważnieniu przetargu, 

30.6.3 złożeniu protestu. 

31 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

31.1 Umowę z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze, z zastrzeżeniem art. 183 

u.p.z.p. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

31.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta.   

31.3 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie Zamawiającego. 

31.4 Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

u.p.z.p.. 
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31.5 Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy.  

31.6 Dostawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą,  obowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę. 

31.7 Istotne warunki umowy stanowi Część III  SIWZ. 

32 Unieważnienie postępowania 

32.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 

ust. 1 u.p.z.p. 

32.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich Dostawców,  którzy: 

32.2.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

32.2.2 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

33 Środki ochrony prawnej 

Dostawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI u.p.z.p. . 

34 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Dostawcy przekazują pisemnie lub faksem lub przy użyciu środka komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – poczty elektronicznej. 

Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksem lub mejlem 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

35 Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

36. Podwykonawcy 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

37. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

 

   

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty  
2. Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 
3.  Załącznik Nr 3 Istotne elementy umowy 
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Wskazane powyżej załączniki Dostawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający 

dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 

wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

 

 

Zatwierdzam   

 

 

Prezes Zarządu Zbigniew Głowacki               Augustów dnia 2018-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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I. Część dotycząca leasingu operacyjnego: 

 

1. Wpłata własna Zamawiającego 5% wartości netto 

2. 47 rat miesięcznych  

3. Wykup w wysokości 20% wartości netto 

 

II. Część dotycząca ogólnych warunków samochodu: 

 

1. Gwarancja na dostarczony pojazd minimum 24 miesiące. 

2. Zamawiający wymaga, aby termin podjęcia czynności naprawczych w ramach gwarancji wynosił 

maksymalnie 2 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (dopuszcza się 

zgłoszenie w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila, telefoniczne z potwierdzeniem drogą 

mailową, faksu lub pisemnej). W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 14 dni. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt sprzętu zastępczego, o parametrach odpowiadających 

przedmiotowi zamówienia, na cały okres naprawy.  

3. Oferowany samochód musi być wyposażony w pakiet podstawowy składający się m.in. z gaśnicy, 

trójkąta ostrzegawczego, apteczki, instrukcji obsługi w języku polskim i katalogu części zamiennych  

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie 

obsługi samochodu dla min. 3 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno 

odbyć się w siedzibie Zamawiającego, podczas uruchomienia maszyny i obejmować zakres 

umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.  

5. Całkowity koszt dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  

6. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny realizowany był przez Wykonawcę nieodpłatnie w 

całym okresie gwarancji– przedmiotowe koszty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie 

oferty.  
7. Wykonawca w dniu przekazania pojazdu dostarczy: 

- książkę lub kartę gwarancyjną; 

- instrukcję obsługi w języku polskim. 

 

III. Część szczegółowa dotycząca pojazdu - samochód specjalistyczny „mały” 

 

A. Wymagania techniczne podwozia: 

 

1 Pojazd fabrycznie nowy minimum 2017 r. 

2 Dopuszczalna masa całkowita minimum 5500 kg 

3 Minimalna ładowność 1500 kg  

4 Długość pojazdu maksymalnie 5000 mm 

5 Szerokość podwozia pojazdu maksymalnie 2150 mm 

6 Szerokość nadwozia pojazdu maksymalnie 1900 mm 

7 Szerokość kabiny max 2150 

8 Kabina trzymiejscowa 

9 Rozstaw osi max 2500 mm 

10 Prześwit minimalny 190 mm 

11 Szerokość ramy 650 - 750 mm 

12 Silnik wysokoprężny Common-rail 

13 Moc min. 150KM 

14 Emisja spalin zgodnie z normą min EURO 6 

15 System oczyszczania spalin: 

16 Hamulce przód i tył tarczowe 

17 Układ hamulcowy typ. ABS z BAS 

18 Wspomaganie układu kierowniczego 

19 Skrzynia biegów manualna 5 biegowa 

20 Podwójne koła osi tylnej 

21 Rozstaw kół tylnych max 1475 mm 

22 Rozstaw kół przednich max 1475 mm 

23 Rozmiar kół 205/75 R 16 

24 Wzmocniony tylny most 

25 Masa całkowita max 4000 kg 
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26 Max nacisk na oś minimum odpowiednio przód 2100, tył 3980 

27 Hamulec górski wydechowy 

28 Przystawka odbioru mocy PTO 

29 Sygnalizacja biegu wstecznego 

30 Światła do jazdy dziennej 

31 Immobilizer 

32 Centralny zamek 

33 Układ elektryczny 24 Volt 

34 Płynna regulacja obrotów silnika za pomocą pokrętła 

 

B. - WYMAGANE PARAMETRY ZABUDOWY 

 

 

1) Zabudowa fabrycznie nowa minimum 2018 r. 

2) Pojemność zabudowy minimum 5 m3 

3) Zabudowa owalna bez ożebrowania zewnętrznego . 

4) Całkowicie szczelna zabudowa, umożliwiająca transport półpłynnych odpadów 

5) Płyta zgniatająca o ciągłej konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu się odpadów zarówno podczas 

zgniotu, jak i transportu, 

6) Płyta zagarniająco-zgniatająca umieszczona w górnej części zabudowy. 

7) Obsługa pojemników od 110 litrów do 1100 litrów oraz kosze uliczne. 

8) Dodatkowe łapy do opróżniania pojemników 1100 litrów. 

9) Rozładunek śmieciarki poprzez tzw. wywrot za pomocą siłownika umieszczonego pod zabudową 

10) Możliwość rozładunku śmieciarki do zasypu większej zabudowy. 

11) Zbiornik hydrauliczny umieszczony z boku pojazdu zamontowany na ramie podwozia 

12) Odpływ bioodcieków w postaci zaworu kulowego zamontowany w dolnej części zabudowy 

13) Siłowniki płyty zagarniająco - zgniatającej umieszczone na zewnątrz zabudowy. 

14) Podpory hydrauliczne stabilizujące pojazd podczas wyładunku 

15) System zgniotu minimum 3:1 

16) Zabudowa umożliwiająca przewożenie odpadów zielonych oraz organicznych — półpłynnych 

17) System sterowania zabudową za pomocą dźwigni umieszczonych z prawej strony zabudowy – lifter 

oraz rozładunek. 

18) Sterowanie płytą zagarniająco-zgniatającą za pomocą przycisków 

19) Dwu lub trzy stopniowy proces opróżniania pojemników 

20) Wyłącznik bezpieczeństwa po prawej strony zabudowy blokujący wszystkie funkcje śmieciarki 

21) Włączenie/Wyłączanie przystawki mocy w kabinie kierowcy za pomocą przycisku 

22) Homologacja pełna na kompletny pojazd lub decyzja o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego lub 

decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. 

23) Zabudowa śrutowana, zabezpieczona antykorozyjnie, trzykrotnie lakierowana 

24) Kolor zabudowy – pomarańczowy 

25) Oświetlenia pola załadunku minimum jedna lampa 

26) Gwarancja na zabudowę minimum 24 miesiące 

 

 

Załącznik nr 3 
 

Istotne elementy umowy: 

 

1. Umowa (umowa leasingu) w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

 

2. Podstawowe warunki leasingu określono w zał. nr 2 niniejszej SIWZ. 

 

3. Okres finansowania (okres leasingu) – 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

 

4. Oddanie Zamawiającemu przedmiotu leasingu w użytkowanie odbywać się będzie na warunkach 

określonych w niniejszej SIWZ oraz w umowie leasingu. 
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5. Zamawiający nie będzie ponosił innych opłat leasingowych niż przedstawione w umowie leasingu, w tym: 

opłat dodatkowych za czynności wykonane przez Wykonawcę w związku z obsługą umowy leasingu. 

 

6. Od opłat leasingowych nie będą pobierane opłaty manipulacyjne. 

 

7. Wartości umowne nie podlegają waloryzacji. 

 

8. Po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie  wszystkich  należności  przysługujących Wykonawcy zgodnie  

z zawarta umową Zamawiający wykupi przedmiot leasingu (20% wartości netto pojazdu) za cenę równą 

wartości wykupu przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i wymienioną w umowie 

leasingu. 

 

9. Wszystkie opłaty leasingowe przedstawione przez Wykonawcę w ofercie, płatne będą przez 

Zamawiającego w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie opłat stanowiącym integralną 

część umowy leasingu. 

 

10.Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy leasingu, sporządzi i przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji harmonogram opłat leasingowych, w których każda opłata leasingowa przedstawiona będzie w 

postaci sumy części kapitałowej i części odsetkowej. 

 

11. Umowny termin wpłaty opłaty wstępnej przypadać będzie w  terminie  7 dni  od  daty  zawarcia umowy  

leasingu. 

 

12. Odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonywać będzie Wykonawca. 

 

13. Na Zamawiającym przez cały okres leasingu ciążyć będzie obowiązek i koszt ubezpieczenia 

komunikacyjnego pojazdu samochodowego stanowiącego przedmiot leasingu, do pełnej wartości rynkowej 

na rzecz Wykonawcy. Ubezpieczenie obejmować będzie: OC pojazdów mechanicznych, NW i AC w pełnym 

zakresie (w ruchu i postoju). Zamawiający ubezpieczać będzie corocznie pojazd samochodowy stanowiący 

przedmiot leasingu. W polisie ubezpieczeniowej, jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie 

Wykonawca, zaś Zamawiający wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający. 

 

14. W przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela na rzecz Wykonawcy odszkodowania z tytułu  likwidacji 

szkody całkowitej lub kradzieży przedmiotu leasingu, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do 

poinformowania Zamawiającego w sposób udokumentowany o wysokości wypłaconego odszkodowania. 

 

15. W przypadku, gdy kwota odszkodowania wypłacona Wykonawcy przez ubezpieczyciela za  utratę 

przedmiotu leasingu w wyniku kradzieży będzie przewyższać zdyskontowaną na dzień  wygaśnięcia umowy 

leasingu sumę przewidzianych w umowie leasingu a niezapłaconych rat leasingowych oraz wartości 

wykupu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kwotę równą tej nadwyżce. 

 

16. Koszty opłat rejestracyjnych oraz koszty podatku od środków transportu, zgodnie z  obowiązującymi 

stawkami, pokryje Zamawiający. 

 

17. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację dostawy pojazdu 

stanowiącego przedmiot umowy leasingu. Zamawiający nie ma obowiązku badania przedmiotu  leasingu na 

zgodność jego parametrów z umową przed oddaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu 

leasingu do używania. 

 

18. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadkach określonych w pzp. Zamawiający dopuszcza 

zmiany  w  umowie w  przypadku  zmian  przepisów  prawa,  które  weszły  w życie  po  zawarciu  Umowy, 

a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy. Zmiany będą dokonywane pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 
 

19. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do umowy tabeli opłat i prowizji występujących u 

Wykonawcy. 

 

20. Zamawiający wymaga aby pierwszeństwo w stosowaniu miały zasady określone w SIWZ, 

wybranej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy, umowie zawartej z Wykonawcą 
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odzwierciedlającej wymogi  SIWZ,  a  dopiero  w ostatniej kolejności ogólne warunki umowy 

przedstawione przez Wykonawcę, w tym tabele opłat i prowizji. 

 

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł dziennie za opóźnienie 

w dostarczeniu przedmiotu zamówienia za każdy dzień po dniu wskazanym w ofercie na 

dostarczenie przedmiotu zamówienia. 

 

22. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad 

wysokość kar umownych. 


