Ogłoszenie nr 649625-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej koparko-ładowarki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością , krajowy numer identyfikacyjny 36302020500000, ul.
Józefa Piłsudskiego 111A , 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

172 275 227, e-mail zwk@kolbuszowa.pl, faks 172 275 227.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kolbuszowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.kolbuszowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kolbuszowa.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.kolbuszowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu
operacyjnego z opcją wykupu nowej koparko-ładowarki
Numer referencyjny: ZS-4/11/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest
dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej koparko-ładowarki.
Specyfikacja techniczna koparko-ładowarki Charakterystyka techniczna: koparko-ładowarka
kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, masa
eksploatacyjna maszyny do 8200 kg, długość transportowa maszyny do 5,7 m, silnik
wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 76 KM, bez filtra
cząstek stałych DPF i AdBlue, spełniający normę emisji spalin min. Stage3B, napęd koparkoładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś, koła jezdne z oponami
przemysłowymi: przednie 18” i tylne w rozmiarze 26”, przednia oś wychylna, przednie koła
skrętne, system automatycznego ograniczenia poślizgu dyferencjały typu LSD, wszystkie
główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik,
skrzynia biegów, mosty), średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m,
skrzynia biegów maszyny manualna przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w

przód, minimum cztery biegi w tył, z przełącznikiem kierunku jazdy umieszczonym w
kolumnie kierownicy, 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny,
mokry, samoregulujący się, system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności
układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, układ hydrauliczny zasilany pompą
wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym min. 250 bar,
stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, błotniki kół przednich i tylnych,
skrzynka narzędziowa, immobiliser, osłony lamp tylnych, podkłady gumowe pod
stabilizatory, kabina operatora z ogrzewaniem oraz wentylacją, posiadająca w pełni
regulowany pneumatyczny fotel obrotowym wyposażony w pas bezpieczeństwa, lusterka
zewnętrzne, uchylne szyby boczne, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie, spełniająca
wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74dB, zbiornik
paliwa o pojemności minimum 150 litrów, koparko-ładowarka musi być wyposażona w
fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS (dostęp na minimum 60 miesięcy) z podglądem
co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym,
fabryczny tempomat, Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: musi posiadać system
zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki
ładowarkowej, musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, łyżka
ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna typu 6w1-możliwość
spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na
sworznie do ramion koparko-ładowarki, widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,
zestaw szybkozłączy do wiertnicy, pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość
łyżki do 2,4 m, maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, udźwig na pełną wysokość
w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg, osprzęt koparkowy podsiębierny koparkoładowarki: musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, łyżka
koparkowa o szerokości 300 mm, łyżka koparkowa o szerokości 600 mm, łyżka skarpowa o
szerokości 1500 mm, ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie
(teleskopowe), głębokość kopania minimum 5,95 m, wysokość załadunku przy złożonym
ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, udźwig przy złożonym ramieniu (bez
wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg, siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60
kN, . Wymagania dodatkowe: gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co
najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin, dostawa koparko-ładowarki w ciągu 14 dni od
podpisania umowy, dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym
przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki, co poświadczy stosownym
oświadczeniem producenta, dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na
oferowaną koparko-ładowarkę, zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparkoładowarki, odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 60
km od siedziby zamawiającego zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparkoładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze, a
zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, oferowana maszyna musi
być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z
gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, zestawu narzędzi, lamp migowych „kogut”, oraz instrukcji
obsługi operatora w języku polskim jak również katalogu części zamiennych, dostawca
przeszkoli w cenie dostawy trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi
koparko ładowarki. Wymagania dotyczące leasingu: leasing operacyjny, waluta umowy
leasingu: PLN, umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w
okresie jej trwania 59 rat leasingowych, opłata wstępna: w wysokości 40% wartości netto
przedmiotu leasingu, oprocentowanie zmienne - część odsetkowa raty bieżącej ulegnie
obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwyższeniu, w przypadku jego wzrostu,
wartość raty leasingowej na dzień otwarcia ofert - do wysokości 1,9596% netto przedmiotu
leasingu, wartość wykupu: do 1% ceny netto przedmiotu leasingu, możliwość wykupu w

ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej, Zamawiający dopuszcza możliwość opłaty za
wykup wraz z ostatnią ratą leasingową, pozostałe warunki leasingu regulowane są przez
wewnętrzny regulamin leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia kodeksu
cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam
będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, leasingodawca nie będzie żądał
prawnych zabezpieczeń umowy leasingu, Zamawiający będzie ponosił koszt podatku od
środków transportu przez cały czas trwania umowy leasingowej na podstawie refaktury
wystawianej przez Leasingodawcę. UWAGA: do oferty należy przedłożyć wzór umowy
leasingu zawierający elementy oferty i postanowienia niniejszej SIWZ – Rozdział II
Instrukcja dla wykonawców (tj. pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 18 - Istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
publicznego). Koparko-ładowarka stanowiąca przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne
świadectwo homologacji wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej - aktualność świadectwa określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części. Oferowana
koparko-ładowarka musi spełniać wymagania minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie
emisji spalin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania dokładnego przeglądu
koparko-ładowarki stanowiącej przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca
zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy na
wolny od wad. Odbiór koparko-ładowarki, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia
nastąpi w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 111A po 3 dniach roboczych testowania
dostarczonej koparko-ładowarki. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z
koparko-ładowarką: instrukcji obsługi koparko-ładowarki w języku polskim, instrukcji
obsługi zabudowy i wyposażenia dodatkowego w języku polskim, książki serwisowej i karty
gwarancyjnej w języku polskim, zestawu co najmniej 2 kompletów kluczyków
uruchamiających centralny zamek oraz koparko-ładowarkę, kopii wyciągu ze świadectwa
homologacji w języku polskim, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego wraz z tablicami rejestracyjnymi. W przypadku,
gdy koparko-ładowarka (przedmiot leasingu) ma wady lub jest niezgodny z Umową, lub gdy
brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają
wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia oraz wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków. Termin usunięcia
wad lub usunięcia braków określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a
nie dłuższy niż 14 dni. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni
pracownikom Zamawiającego (3 osoby) szkolenie mające na celu przedstawienie zasad
działania i możliwości wykorzystania funkcji koparko-ładowarki w praktyce oraz sposób
tankowania CNG. Termin szkolenia - do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu
odbioru, na koszt Wykonawcy. Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy
aprobat użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione
przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30
ust. 5 PZP, należy do Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z
ofertą i SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
43260000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień, o których
mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa: Oceniając zdolność techniczną
lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający nie
określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Kwalifikacje zawodowe
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Doświadczenie
wykonawcy. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna
spełnione przez udokumentowanie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: przynajmniej 2 usługi leasingu
pojazdu o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda na zakres odpowiadający
rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Na potwierdzenie Wykonawca
składa wykaz wykonanych dostaw, którego wzór stanowi Rozdział II SIWZ Załącznik nr 1 do
oferty wraz z załączeniem dowodów, że te dostawy zostały wykonane w sposób należyty lub
są wykonywane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość
pojazdu będącego przedmiotem leasingu. W celu potwierdzenia spełniania warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6.1.3 SIWZ
zamawiający żąda od wykonawcy: a) Wykazu wykonanych usług wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których
mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu
stanowi Załącznik nr 1, Rozdział II SIWZ. Jeżeli w dokumentach składanych w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w
walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego
Rozdział II SIWZ Załącznik nr 2 do oferty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdział II
Załącznik nr 4 do oferty SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art.
24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy: - nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5
Pzp - spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający
nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Zdolność techniczna lub
zawodowa: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia
następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie. Doświadczenie wykonawcy. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia Zamawiający uzna spełnione przez udokumentowanie wykonanych dostaw w
okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie: przynajmniej 2 usługi leasingu pojazdu o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł
brutto każda na zakres odpowiadający rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia. Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw, którego wzór
stanowi Rozdział II SIWZ Załącznik nr 1 do oferty wraz z załączeniem dowodów, że te
dostawy zostały wykonane w sposób należyty lub są wykonywane należycie. W przypadku

usług nadal wykonywanych należy podać wartość pojazdu będącego przedmiotem leasingu.
Na potwierdzenie w/wym. warunku Wykonawca załączy wykaz wykonanych usług, z
wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1, Rozdział II SIWZ. Jeżeli w dokumentach składanych
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w
walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Potencjał
techniczny. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Informacja ta musi być zawarta w ofercie. Jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w 6.1.3 SIWZ. W celu oceny, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,
których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda od
wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 w/w rozporządzenia. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki formalne określone
w pkt 6.1 SIWZ niniejszej Instrukcji dla Wykonawców musi spełniać każdy z tych
wykonawców (potwierdzone dokumentami wymaganymi w pkt 8a SIWZ) Warunki
merytoryczne udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.1.3 SIWZ winne spełniać łącznie
podmioty składające ofertę wspólną. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w
postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, natomiast spełnianie
warunków wskazanych w pkt. 6.1.3 SIWZ i których opis sposobu dokonania oceny spełniania

został zamieszczony w niniejszej Instrukcji , Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający
może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Jeżeli wykonawca, o którym
mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty na potwierdzania spełniania warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu - w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy
stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 2 do
oferty. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postepowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego
oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w pkt 6 SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej określonego w pkt. 6.1.2 SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. W celu
potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 6.1.3 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: W zakresie kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów należy przedłożyć: Zamawiający nie określa warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6.1.3 SIWZ zamawiający żąda od
wykonawcy: Wykazu wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 1,
Rozdział II SIWZ. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną

przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy
stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 2 do
oferty oraz: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający na
podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 w/w rozporządzenia.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.
5. PZP. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy PZP, 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. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest
obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Zgodnie z art. 24 ust.
11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała II Załącznik nr 3 do oferty. SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: aktualne na dzień
składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór
stanowi Rozdział II załącznik nr 2 SIWZ. aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 3
SIWZ. Wzór umowy leasingu zawierający elementy oferty i postanowienia niniejszej SIWZ –
Rozdział II Instrukcja dla wykonawców (tj. pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego). Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (w przypadku
powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego). Pełnomocnictwo do podpisania oferty
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena brutto
60,00
długość okresu gwarancji i serwisu 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w SIWZ. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą projekt umowy.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. Leasingodawca może przedstawić inne ustalenia, które proponuje
wprowadzić do zapisu w umowie niekolidujące z niniejszymi zapisami. Leasingobiorca
zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszonych propozycji. W wyniku wyboru przez

Zamawiającego oferty Leasingodawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają umowę o
poniższej treści: Poprzez zawarcie umowy leasingu Leasingodawca zobowiązuje się nabyć od
zbywcy, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, rzecz będącą przedmiotem leasingu
określoną w pkt 4. Instrukcji dla wykonawcy - Rozdział II SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia” i oddać tę rzecz Leasingobiorcy - Zamawiającemu do używania albo używania i
pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić
Leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne. Umowa zostaje zawarta na
czas oznaczony, rozpoczynający się w dniu podpisania niniejszej umowy przez strony, a
kończący się wraz z upływem 60 miesięcy, liczonych od miesiąca, na który przypada płatność
pierwszej raty leasingowej. Zamawiający w trakcie trwania Umowy leasingu nie ma prawa
dokonywania odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustaw podatkowych z tytułu używania
przedmiotu leasingu. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu za
kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) w wysokości do 1% ceny netto przedmiotu
leasingu. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.) oraz kodeksu cywilnego. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej
umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Leasingobiorcy.
Ponadto: Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
stosowane będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: w przypadku
niedotrzymania terminu wskazanego w treści swojej Oferty, w pkt. 3 (tj. terminu dostawy
koparko-ładowarki), Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1%
wartości przedmiotu leasingu netto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku niedostarczenia
koparko-ładowarki wolnego od wad w terminie wskazanym w punkcie 3.12 SIWZ
Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu
leasingu netto za każdy dzień opóźnienia. Strony ustalają, że kara umowna może być
potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej
noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. Kary umowne stają
się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, jeśli szkoda przekracza ustaloną wysokość
kary umownej lub gdy powstała z przyczyn, dla których kary umownej nie zastrzeżono.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty (poprawienie omyłki pisarskiej, omyłki rachunkowej). Wszelkie zmiany
wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Warunki zmiany: błędy pisarskie w treści umowy; zmiana podwykonawcy oraz zakresu
realizacji zamówienia przez podwykonawcę; zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku
urzędowej zmiany stawki podatku ѴАТ; w trakcie trwania umowy Zamawiający ma prawo
zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę warunków finansowych umowy. W
przypadku akceptacji wnioskowanych zmian przez Wykonawcę, strony zawrą stosowny
aneks do umowy leasingu. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej
Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów,
podległości, rachunków bankowych oraz wykazu osób i numerów telefonów kontaktowych
Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu. Istotne dla Stron Postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone w pkt. 18 Instrukcji
dla Wykonawców - Rozdział II SIWZ, mogą być włączone do obowiązującej u Wykonawcy
umowy leasingowej w formie aneksu z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności

pomiędzy zapisami SIWZ a umową leasingową pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Nie
stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do
kontaktów między Stronami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej
akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy
powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne
okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych
zmian w wynagrodzeniu umownym. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-11-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

