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Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I  Zamawiający 

1. Zamawiający : 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Sp. z o.o., ul. Śląska 36 , 66-620 Gubin 

NIP :  9261000423, REGON : 970361280 

tel. 68 455 82 82, e-mail: pum@pumgubin.pl, strona www: pumgubin.pl 

2. Obowiązującym językiem jest język polski. 

3. Oznaczenie postępowania: 

1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  P/2/2020 

2) Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:  www.pumgubin.pl 

ROZDZIAŁ II  Tryb udzielenia zamówienia 

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

o wartości poniżej 214 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1843 z późn. zmian.). 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, 

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1. 

ROZDZIAŁ III  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego typu 

śmieciarka do  wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu.   

1) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego; 

2) Serwis: w obrębie 150 km od siedziby Zamawiającego 

3) Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin (dni robocze) od 

momentu zgłoszenia 

4) Gwarancja nowego pojazdu : 36 miesięcy na podwozie, 36 miesięcy na układ napędowy oraz 

zabudowę, gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru nowego przedmiotu dostawy 

(pojazdu); 

5) Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane 

na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz 

robociznę.  

6) Szkolenie: zapewnienie przeszkolenia 6 pracowników obsługujących pojazd, które odbędzie  się         

w siedzibie Zamawiającego. 

2.    Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

1)  okres trwania umowy: 36 miesięcy 

2)  forma leasingu: operacyjny 

3)  opłata wstępna 40%  

4)  ilość rat leasingu: 35 równych, stałych miesięcznych, zgodnie z harmonogramem (koszt   

zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty)  

5)  wartość wykupu 1%   

6)  waluta oferty PLN 

3.    Wykonawca przedłoży harmonogram spłat w formie załącznika do umowy leasingu. 

4.   Ubezpieczenie samochodu OC+AC+NW przez okres trwania leasingu ponosi Wykonawca na koszt 

Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że koszt ubezpieczenia zostanie ujęty w kwocie leasingu 

przez cały okres trwania umowy.  

mailto:pum@pumgubin.pl


5.   Do oferty należy dołączyć szczegółowe dane oferowanego pojazdu (np. opisy techniczne, aprobaty 

techniczne itp.) oraz zdjęcia (prospekty) przedstawiające oferowany pojazd 

6. Kody CPV  

CPV 66114000-2 – Usługi leasingu operacyjnego 

CPV 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów  

CPV 34144510-6 – Pojazd do transportu odpadów 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

10. Wymagania techniczne pojazdu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ IV  Termin realizacji zamówienia 

1. Termin dostawy samochodu nie później niż 14 dni od podpisania umowy. 

2. Usługa leasingu: 36 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru pojazdu  

 

ROZDZIAŁ V  Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. Wykaz podwykonawców oraz 

części zamówienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom musi być wskazany      

w treści oferty składanej przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą  podstawy 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                    

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ VI  Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

-nie podlegają wykluczeniu 

-spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej: 

 zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie pojazdu w formie 

leasingu, jak stanowiący przedmiot zamówienia lub podobnych, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane o łącznej 

wartości minimum 600.000 złotych netto w ramach jednego postępowania przetargowego  – 

zgodnie  z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców oraz nie 

podleganie wykluczeniu, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów                 

i oświadczeń, o których mowa w pkt. VIII SIWZ 

 



 

 

ROZDZIAŁ VII   Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tego 

Wykonawcę, 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 2015r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U z 2016. poz. 1574 ze zm.) 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 2003r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U 2016. poz.2171 ze zm.). 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 

ust 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 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. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody, o których mowa w pkt 4 za 

wystarczające. 

 ROZDZIAŁ VIII  Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału    

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ należy 

dołączyć w formie pisemnej na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art.  

24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia                      

z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z  art. 

22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do SIWZ, 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić  dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu         

o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,        

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,   

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 



4. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                    

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego                  

w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1         

w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a)    wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie pojazdu w formie leasingu, jak 

stanowiący przedmiot zamówienia lub podobnych, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane          

o łącznej  wartości  minimum 600.000 złotych netto w ramach jednego postępowania 

przetargowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie. Dowodami są referencje bądź 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 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego                  

w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1          

w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

a)   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,               

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. 

11. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje 

się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców, oświadczenia sporządzone odpowiednio według załącznika nr 2 i nr 3 składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten powinien 

potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazu- je 

brak podstaw wykluczenia. 

13. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 



Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

14. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy PZP                      

i  przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej. 

 

ROZDZIAŁ IX Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane 

przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia będą 

przekazywane pisemnie.  

Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej 

(skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie. 

2. Oferty, umowy, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VIII SIWZ - również                   

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 

wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Malwina Jędrzejek –   tel. 68 455 82 70 

/w sprawach dot. procedury o udzielenie zamówienia publicznego/ 

Zbigniew Białkowski –  tel. 68 455 82 71 

/w sprawach dot. przedmiotu zamówienia/ 
 

ROZDZIAŁ X  Tryb składania zapytań przez Wykonawcę 

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

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę 

treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona SIWZ. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

 



 

ROZDZIAŁ XI  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza ją na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ. 

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację 

na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

ROZDZIAŁ XII  Wymagania dotyczące wadium 

 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

ROZDZIAŁ XIII  Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,     

z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa        

w pkt 1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu 

związania ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

ROZDZIAŁ XIV  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 

większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia .  

3. Oferta winna zawierać: 

1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)  

2) oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 ), 

3) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postepowaniu (załącznik nr 3 ), 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie 

wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji                                              

o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania                     

w postępowaniu i zawarcia umowy. 



7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Każda poprawka w treści oferty musi być parafowana przez Wykonawcę. 

10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę.  

11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest, aby           

w treści oferty umieszczono informację o ilości stron. 

12. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając stosowne wyjaśnienia, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż do dnia składania ofert. 

Informacje te winny być umieszczone wewnątrz osobnego opakowania z oznaczeniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron 

oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert. 

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem 

Wykonawcy oraz opisane następująco: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin  

Oferta na: „ Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego typu 

śmieciarka  do wywozu odpadów komunalnych z opcja wykupu” 

Nie otwierać przed dniem 27.11.2020 r. godz. 10
30

 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na 

piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 

„WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

ROZDZIAŁ XV  Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług 

Miejskich Sp. z o. o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 27.11.2020r. do godz. 10:00. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 

3. Oferty zostaną otwarte w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin   

w dniu 27.11.2020 r. o  godz. 10:30 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

www.pumgubin.pl 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. 

 

http://www.pumgubin.pl/


ROZDZIAŁ XVI  Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Waga Liczba pkt 

1 Cena oferty 60 % 60 pkt 

2 Termin dostawy 20 % 20 pkt 

3 Dodatkowy okres gwarancji na podwozie 10 % 10 pkt 

4 Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę  10 % 10 pkt 

 Suma 100 % 100 pkt 

 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w oparciu o ww. kryteria     

i ustaloną punktację:   

 

2. Cena - waga 60 pkt 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: 

      liczba punktów  = 
najniższa oferowana cena brutto 

x 60 
cena brutto oferty ocenianej 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części. 

 

3. Termin dostawy – waga 20 pkt 

Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 14  dni od dnia 

udzielenia zamówienia, przy czym Wykonawca otrzymuje: 

  za podanie terminu realizacji zamówienia do 7 dni – 20 pkt 

  za podanie terminu realizacji zamówienia do 10 dni – 10 pkt 

  za podanie terminu realizacji zamówienia do 14 dni – 0 pkt 

 

4.  Dodatkowy okres gwarancji na podwozie – waga 10 pkt 

Ocena punktowa w kryterium Dodatkowy okres gwarancji na podwozie dokonana zostanie   na 

podstawie poniższego wzoru:  

 

liczba punktów  = 

Ilość miesięcy o jaka przedłużono minimalny okres gwarancji na podwozie w ofercie badanej 

x 10 
12 miesięcy (przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na podwozie dopuszczonego przez 

zamawiającego) 

4.1 Minimalny okres gwarancji na podwozie:  36 miesięcy od daty odbioru. 

4.2 Punktowane będzie przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na podwozie maksymalnie o 12 

miesięcy. Okres dodatkowej gwarancji na podwozie udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany 

w pełnych miesiącach.  



Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji na podwozie” to 10 punktów. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części. 

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji  na  podwozie dłuższego niż 12 miesięcy 

(ponad wymagany okres gwarancji na podwozie) Zamawiający przyjmie do oceny okres 12 miesięcy. 

 

5. Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę  – waga 10 pkt 

 

Ocena punktowa w kryterium Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę  dokonana zostanie na podstawie 

poniższego wzoru:  

 

liczba punktów  = 

Ilość miesięcy o jaką przedłużono minimalny okres gwarancji na zabudowę  w ofercie 

badanej 
x 10 

12 miesięcy (przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na zabudowę  dopuszczonego przez 

zamawiającego) 

5.1  Minimalny okres gwarancji na zabudowę : 36 miesięcy od daty odbioru. 

5.2 Punktowane będzie przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na zabudowę  maksymalnie  o 12   

miesięcy. Okres dodatkowej gwarancji na zabudowę  udzielonej przez Wykonawcę  musi zostać  

podany w pełnych miesiącach. 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji na zabudowę ” to 10 

punktów. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części. 

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji  na zabudowę  dłuższego niż 12 miesiące 

(ponad wymagany okres gwarancji na zabudowę ) Zamawiający przyjmie do oceny okres 12 miesięcy. 

 

5.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych             

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Całkowita liczba pkt (Clp). zostanie obliczona wg 

wzoru: 

Clp = liczba pkt w kryterium cena oferty + liczba pkt w kryterium termin dostawy + liczba pkt             

w kryterium dodatkowy okres gwarancji na podwozie + liczba pkt w kryterium dodatkowy okres 

gwarancji na zabudowę . 

 

6.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej  

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 

dodatkowych. 
 

ROZDZIAŁ XVII  Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. 

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne 

unieważnienia. Zawiadomienie zostanie równocześnie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty oraz udostępnione na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ XVIII  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena brutto zostanie podana w formularzu ofertowym 

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i obejmować całkowity koszt wykonania 

zamówienia. 

3. Cenę stanowić będzie suma kwot obejmującą: 

 opłatę wstępną : 40% wartości brutto pojazdu 

 raty leasingowe: 35 równych miesięcznych rat leasingowych  

 opłatę końcową (wykup): 1% wartości brutto pojazdu. 

5. Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym     

w szczególności koszty rejestracji pojazdu, dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego, 

przeszkolenia pracowników obsługujących pojazd, a także wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek 

od towarów i usług VAT. 

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego        

u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

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 kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ XIX  Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,     

o których mowa  w pkt XIX.1. w przypadku trybu przetargu nieograniczonego gdy złożono tylko 

jedną ofertę oraz gdy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 

wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

3. Przed podpisaniem umowy, w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym 

się o zamówienie,  o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum), Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 
 

ROZDZIAŁ XX  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wykonawca nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

ROZDZIAŁ XXI  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2.    Szczegóły wnoszenia środka odwoławczego określa dział VI ustawy Pzp. 



ROZDZIAŁ XXII  Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym            

a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

3. W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. 

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

ROZDZIAŁ XXIII  Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych         

i      w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, 

tel. 68 455 82 82, pum@pumgubin.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 

Gubin jest Pan Jakub Kużaj, pum@pumgubin.pl 
*
; 

 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                   

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu 

ciężarowego typu śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu – nr sprawy P/3/2018 

prowadzonym        w trybie przetargu nieograniczonego ; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych     



z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcy nie przysługuje: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

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

 

 

 

 

 

          zatwierdzam  

    

                                                                                                      Leszek Linda – Prezes Zarządu 

        

 

                                                                                            ………………………………………. 

                                                                                                          (kierownik zamawiającego) 

 

 

Gubin, dnia 18.11.2020 roku 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 4 Informacja w zakresie grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw – potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej  

Załącznik Nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 7 Warunki leasingu 

Załącznik Nr 8 Inne postanowienia umowy 

 

 

__________________ 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 



Załącznik nr 1 
 

ZAMAWIAJĄCY:    Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

                                ul. Śląska 36 

                                66-620 Gubin 

WYKONAWCA: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże): …………………….. 

województwo: ………………………………………………………………… 

tel. …………………………..  

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

O F E R T A 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu 

ciężarowego typu śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu”, zgodnie z wymogami określonymi w 

SIWZ składamy swoją ofertę następującej treści: 

 
1. Oferujemy dostawę samochodu ciężarowego fabrycznie nowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów 

komunalnych : 

marki …………………………….. 

model ……………………………. 

spełniającą wszystkie wymagani Zamawiającego określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

2. Cena łączna oferty wynosi: 

netto: ………………………… złotych + podatek VAT ….% tj. ………………………. 

brutto: ……………………………………………………………………..…….. złotych 

(słownie: ………………………………………………………………….…….. złotych)  

w tym: 

a) opłatę wstępna: 40% wartości brutto pojazdu tj. ………………………………. zł brutto, 

2) raty leasingowe: 35 równych miesięcznych rat leasingowych po ……………… zł brutto, 

3) opłatę końcową (wykup): 1 % wartości brutto pojazdu tj. ……………………... zł brutto 

 

3. Oferujemy termin realizacji w wymiarze: …………….. dni od podpisania umowy. 

Uwaga! 

Wykonawca winien zaoferować termin realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem ilości dni.  Zaoferowanie innego 

okresu, tzn. powyżej 14 dni spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

 

4. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy zapewniamy udzielenie gwarancji: 

a) na podwozie   - 36 miesiące. 

b) na zabudowę  - 36 miesiące 

Oświadczam/oświadczamy*, że wydłużymy okres gwarancji na podwozie (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o ……… 

miesiące 

Oświadczam/oświadczamy*, że wydłużymy okres gwarancji na zabudowę (ponad wymagany okres 36   miesięcy) o ……… 

miesięcy.  



 
 

Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2) Zobowiązujemy się przestrzegać warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ. 

3) Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym 

dniem. 

6) Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. 

7) Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom: 

(wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): 

 …………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 

8) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie 

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

9) W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa: 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

10)    Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

11) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
 

……………………… dnia ……………… …………………………………………….…………. 

(miejscowość) (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)



 
 

Załącznik nr 2 

 

ZAMAWIAJĄCY:   Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

                                      ul. Śląska 36 

                                      66-620 Gubin 

 
WYKONAWCA:     …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu 

ciężarowego typu śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych z opcja wykupu”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 

Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, oświadczam co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy 

PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 i ust. 5 pkt. 

1ustawy PZP). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące 

środki naprawcze: ……………………….…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ……………………..………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 



 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis)



 
 

Załącznik nr 3 
 

ZAMAWIAJĄCY:   Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

                                      ul. Śląska 36 

                                      66-620 Gubin 

 

WYKONAWCA:     …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu 

ciężarowego typu śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych z opcja wykupu”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 

Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, oświadczam co następuje: 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. VI.2. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 

             (podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że  w celu  wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez  zamawiającego  w pkt 

VI.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………………….

.…………….……………………………,   w następującym zakresie: 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

 

…………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 

pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

   (podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy



 
 

Załącznik nr 4 

 

ZAMAWIAJĄCY:    Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

                                         ul. Śląska 36 

                                        66-620 Gubin 

 

WYKONAWCA: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej ustawa PZP) 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1
 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu 

ciężarowego typu śmieciarka  do wywozu odpadów komunalnych z opcja wykupu”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 

Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, oświadczam co następuje: 

 

 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:  

Oświadczamy, że2: 

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) 

 nie należę do grupy kapitałowej 

do tej samej grupy kapitałowej, której inni przynależni Wykonawcy złożyli odrębne oferty. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty (wypełnić jeżeli dotyczy): 

1. ................................................ 

2. ................................................ 

 
1 

Wykonawca dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 
2 

Wykonawca wykreśla niepotrzebne 

 
 
 



 
 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
………………………………………… 

(podpis) 



 

 

Załącznik nr 5 

WYKAZ DOSTAW - POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ 

\ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VI.2.SIWZ 

2.  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie pojazdu w formie leasingu, jak stanowiący 

przedmiot zamówienia lub podobnych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane     o łącznej wartości 

minimum 600.000 złotych netto w ramach jednego postępowania przetargowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

Dowodami są referencje bądź 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. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

 

l.p. 

 
nazwa i zakres dostawy 

 

ilość dostarczonych 
samochodów 

w szt. 

 

wartość brutto 
jednego 

samochodu 
w zł 

 

nazwa i adres podmiotu, na 
rzecz którego usługa została 

wykonana 

 
data zakończenia realizacji 

usługi 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
 
 

 
(miejscowość, data)  

………………………………………….…………………… 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

…………….…………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Oferujemy dostawę samochodu ciężarowego fabrycznie nowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów 

komunalnych: 

marki ……………………………………………….. 

model …………………………………………….… 

spełniającą wymagania Zamawiającego 

 
WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE: 

I. Podwozie 

1. Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 

2. Dopuszczalna masa całkowita min. 26 ton 

3. Ładowność min. 10 ton 

4. Układ napędu 6x2-2, druga oś napędowa, trzecia skrętna podnoszona  

5. Rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią 3800-3900 mm 

6. Silnik o pojemności min. 9 litrów, 6-cio cylindrowy o mocy min. 265 kW, EURO 6   

7. Skrzynia biegów manualna min. 16 biegów do przodu, zmiana biegów bez konieczności użycia 

sprzęgła  

8. Przednie zawieszenie min. 7,5 ton  

9. Oś środkowa min. 11,5 ton  

10. Oś trzecia wleczona 7,5 ton 

11. Wzmocnione amortyzatory przedniej osi  

12. Tylne zawieszenie pneumatyczne  

13. Blokada mechanizmu różnicowego 

14. Czujnik ciśnienia dla poduszek powietrznych  

15. Regulacja wysokości zawieszenia 

16. Pomoc przy ruszaniu 

17. Kola, opony 315/80R22,5 

18. Hamulce tarczowe wszystkich osi 

19. Osuszacz powietrza podgrzewany  

20. Zbiornik paliwa min. 350 litrów, zbiornik AdBlue min. 50 litrów, zamykane  na klucz 

21. Nośność ogumienia zwiększona dla zastosowania komunalnego  

22. Podgrzewany filtr paliwa  

23. Elektroniczny ogranicznik prędkości 90 km/h i 30 km/h  

24. Tempomat 

25. Zassanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza 

26. Wydech do góry  

27. Przystawka odbioru mocy odsilnikowa, przystosowana do poziomu odbioru mocy zabudowy 

pojazdu 

28. Koło kierownicy z regulacją położenia wysokości i pochylenia 

29. Zderzak z tworzywa zintegrowany z dolnym spojlerem  

30. Hamulec przystankowy pojazdu do zbierania odpadów  

31. Awaryjne światła hamowania 

32. ABS, ESP 

33. Centralny zamek wraz ze zdalnym sterowaniem  



 

 

34. Lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie  

35. Lusterko dojazdowe stałe  

36. Komfortowe siedzenie kierowcy płus dwa dodatkowe miejsca dla dwóch pasażerów z pasami 

bezpieczeństwa dla każdej osoby. 

37. Klimatyzacja 

38. Elektryczny podnośnik szyb  

39. Dodatkowe reflektory przednie z doświetlaniem zakrętów  

40. Światła dzienne LED 

41. System Bluetooth do transmisji dźwięku w kabinie kierowcy  

42. Fabryczny zestaw głośnomówiący 

43. Kabina w kolorze pomarańczowym lub białym z elementami koloru pomarańczowego 

44. Belka sygnalizacyjna LED na dachu kabiny  

 

II. Zabudowa: 

1. Fabrycznie nowa, rok produkcji 2020, kolor pomarańczowy lub biały                                             

z elementami koloru pomarańczowego  

2. Skrzynia ładunkowa min. 20 m
3
  

3. Ściany boczne stalowe, spawane spawem ciągłym, uszczelnione,                                                 

nie podlegające odkształceniu  

4. Podłoga ze stali trudnościeralnej min. 4mm,  

5. Ściana przednia podniesiona min 500 mm, 

6. Właz kontrolny  

7. Opróżnianie skrzyni ładunkowej 

poprzez przesunięcie przegrody przesuwnej do tyłu realizowane przez  cylinder dwustronnego 

działania 

8. Opróżnianie sterowane z kabiny kierowcy 

9. Pojemność wanny załadowczej min. 2,0 m
3
  

10. Wanna zasypowa spawana w sposób ciągły, montowana na tylnej części zbiornika otwierana ku 

górze, mechaniczna blokada poprzez podporę na wsporniku  

11. Dno zbiornika wykonane z 2 spawanych blach stalowych o grubości min. 

8 mm, pozostałe części wykonane z blachy o podwyższonej odporności naścieranie od 4mm do 

8 mm  

12. Smarowanie centralne 

13. Mechanizm zgniatania liniowy 

14. Stopień zagęszczenia odpadów: 1:6 w zależności od rodzaju odpadów 

15. Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym  

16. Przełącznik zamontowany w kabinie pojazdu z możliwością wyboru kilku wariantów, tj. odpady 

biodegradowalne, wielkogabarytowe,  papierowe,  komunalne  

17. Uniwersalne urządzenie załadowcze przystosowane do pracy z pojemnikami    o  pojemności 

od 80 l do 1100 l, wg DIN EN 840, z pokrywą płaską lub kopułową  i 110 l okrągłą 

18. Grzebień podnoszący dzielony, umożliwiający samodzielne podnoszenie i opróżnianie 

pojemników o pojemności od 80 l do 240 l, zgodnie z normą DIN EN 840, z prawej lub lewej 

strony 

19.  Urządzenie podnoszące z listwą blokującą w grzebieniu z wycięciem na pojemnik okrągły - 

pojemność 110 l, zgodnie z normą DIN 6629. System zwalniający do zatrzymanych 

przedmiotów.  

20. Zawór w wannie zasypowej z kurkiem spustowym  

21. Kamera z mikrofonem umieszczonym z tyłu nadbudówki i monitorem oraz głośnikiem 

zainstalowanym w kabinie 

22. Dwa czujniki bezpieczeństwa na stopniach  

23. Sterownik do automatycznego cyklu ładowania i cyklu pojedynczego 
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24. Pulpit sterowniczy i wyłącznik główny w kabinie  

25. Pulpit sterowniczy do sterowania odwłoka po obu stronach zabudowy 

26. Sterowanie wysuwaniem i chowaniem płyty z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy 

siedzeniu kierowcy. Terminal obsługi w kabinie  

27. Zwolnienie systemu i zatrzymanie awaryjne, zgodnie z normą EN 1501-1 

28. Możliwość wykonania samodiagnozy sprawności instalacji elektrycznej za pomocą urządzenia 

umieszczonego w kabinie kierowcy 

29. Oświetlenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dwa światła rotacyjne oświetlające 

przód i tył pojazdu oraz listwy odblaskowe  

30. Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami i możliwość jazdy do przodu z max. prędkością 

30km/h, 

31. System uniemożliwiający jazdę do tyłu w przypadku zajętego stopnia oraz automatyczna 

informacja o zajętych stopniach  

32. Zabudowa musi posiadać znak CE.  

33. Zabudowa musi posiadać złącza aplikacyjne dla firm GPS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

34. Wyposażenie pojazdu: 

 apteczka, 2 gaśnice polskie wraz z zamocowaniem (uchwyt, osłona); 

 dwa trójkąty ostrzegawcze; 

 komplet narzędzi; 

 podnośnik hydrauliczny min. 20 ton; 

 przewód do pompowania kół; 

 2 komplety kluczy do stacyjki; 

 zbiornik na wodę czystą z kranikiem do mycia rąk. 
 

DODATKOWE WYMAGANIA: 

1.Gwarancja nowego pojazdu 

 wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

 gwarancja na dostarczony sprzęt, tj. podwozie i zabudowę min. 36 miesięcy, 

 w ramach złożonej oferty, Wykonawca zapewni Zamawiającemu przyjazd autoryzowanego serwisu do 

siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 48 godzin (2 dni roboczych) od pisemnego (e-mail-em) 

zgłoszenia usterki. W przypadku awarii dłuższej niż 48 godzin od pisemnego (e-mail-em) zgłoszenia 

usterki, Wykonawca na swój koszt udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach 

podobnych do pojazdu będącego w naprawie.  

 Zamawiający dopuszcza, aby przeglądy gwarancyjne podwozia - na koszt Wykonawcy, były 

wykonywane w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta podwozia, znajdującej się w odległości nie 

większej niż 150km od siedziby Zamawiającego. 

 serwis zabudowy – dojazdowy do siedziby Zamawiąjacego 

 w ramach złożonej oferty (podwozie + zabudowa), Wykonawca zapewni Zamawiającemu przeglądy 

gwarancyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi materiałami na koszt Wykonawcy; 

 Wykonawca wyraża zgodę na ewentualny dodatkowy montaż kamer oraz urządzeń systemu monitoringu 

GPS, niepowodujące utraty udzielonej gwarancji. 

 

2. Pozostałe wymagania Zamawiającego. 

 dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca w ramach zamówienia zobligowany jest do dostarczenia Zamawiającemu:  

 instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej co najmniej katalog części zamiennych wraz ze 

schematami układu hydraulicznego i elektrycznego, ilość i rodzaj stosowanych olejów i płynów 

eksploatacyjnych w poszczególnych układach;  

 książki serwisowej i gwarancyjnej w języku polskim;  
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 dokumentacji dopuszczającej samochód do ruchu drogowego, 

 Wykonawca przeszkoli 6 osób w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego urządzeń w dniu 

dostarczenia pojazdu, 

 czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godzin (2 dni roboczych) od pisemnego (e-mail-em) 

zgłoszenia usterki, 

 Wykonawca zapewni nieodpłatną kalibrację tachografu cyfrowego przez okres obowiązywania 

gwarancji, 

 Wykonawca dostarczy kopie świadectwa homologacji na kompletny pojazd. 

 
 

 
 

……………………… dnia ………………          ……………………………………………………. 
podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 

Istotne postanowienia umowy 

zawarta w ………………. dnia …………………2020 roku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Spółka  z o.o.  

66-620 Gubin  ul. Śląska 36   

tel.  68 455 82 82,   

wpisanym do KRS pod nr  0000187366 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze wysokość kapitału 

zakładowego 10.075.500,00 zł.    NIP: 9261000423 

reprezentowanym przez:  Leszka Lindę – Prezesa Zarządu 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

 .................................................. z siedzibą w ……………..……………NIP………………………, 

zarejestrowanym w ……………………………  

reprezentowanym przez:……………….………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

 

o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego typu 

śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych z opcja wykupu, zgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Samochód i zabudowa: 

marka ………………….....,  

model …………………….,  

nr VIN ……………………, 

pojemność silnika …………, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiot leasingu po zakończeniu Umowy, pod warunkiem 

spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. 

3. Wykonawca (lub Dostawca pojazdów) gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy samochód będzie      

w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem. 

 



 

 

 

§ 2. Wartość umowy 

1. Wartość umowy wynosi …………………. zł brutto (słownie: ………………….………………)  

i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z dostarczeniem 

samochodu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i jego zarejestrowaniem. Wartość umowy 

obejmuje także kwotę wykupu przedmiotu leasingu. 

2. Wartość opłaty wstępnej przedmiotu leasingu stanowiącej 40% wartości brutto samochodu wynosi 

………….. PLN  (słownie: …………………………………). Po podpisaniu umowy leasingu Wykonawca 

wystawi Zamawiającemu fakturę VAT z wartością, o której mowa w niniejszym ustępie i przekaże ją do 

Zamawiającego celem realizacji. 

3. Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej 1% wartości brutto samochodu wynosi ………….. PLN 

brutto (słownie: …………………………………).  

4. Wykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu leasingu przeniesie własność 

samochodu na Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni dokumenty, stwierdzające 

przeniesienie własności na Zamawiającego. 

5. Zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych, 35 równych rat leasingowych będzie następowała na 

podstawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, 

przed upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Harmonogram finansowy, który zawiera kwoty rozbite na spłacany kapitał, odsetki i podatek oraz termin 

zapłaty stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: 

1) leasingu; 

2) rejestracji; 

3) ubezpieczenie samochodu OC+AC+NW 

4) wszelkie koszty opłat pośrednich, 

5) transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem  

i rozładunkiem; 

6) pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 

 

§ 3. Termin i dostawa przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu w terminie do  

……. dni od podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem  

o dokładnym terminie dostawy samochodu emailem na adres: siwz@pumgubin.pl 



 

 

3. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu leasingu zostanie dokonana do siedziby Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy samochodu kompletnej dokumentacji 

sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności: 

1) kartę pojazdu (dopuszcza się kopię karty pojazdu); 

2) kartę gwarancyjną pojazdu; 

3) dowód rejestracyjny; 

4) instrukcję obsługi pojazdu  i wyposażenia (w języku polskim); 

5) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim; 

6) dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji 

zanieczyszczeń. 

5. Dostawa i odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół zdawczo – 

odbiorczy będzie podpisywany przez osoby upoważnione. 

6. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony samochód nie spełniaja 

wymogów określonych w Załączniku nr 6 do Umowy, Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych, 

licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo–odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości 

ujawnione w przedmiocie leasingu podczas jego odbioru lub w innym uzgodnionym przez strony 

terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa  

w ust.1, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia innego samochodu – zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego.  

7. Podpisany bez uwag przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy stanowić będzie dowód przekazania 

przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku. 

 

§ 4. Miejsce realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zapewni dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego w Gubinie, ul. Śląska 36. 

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do siedziby Zamawiającego 

określonej w ust. 1 powyżej, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodu. 

3.  Za dotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy samochodu określonej w § 3 ust. 1, przyjmuje się datę 

podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego - bez zastrzeżeń. 

 

§ 5. Warunki gwarancji  

1. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na: 

a) Samochód podwozie………………… 

b) Zabudowa …………………………… 

 



 

 

2. W okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu Wykonawcy będzie wynosił maksymalnie 48 godziny od 

chwili zgłoszenia awarii tzn. rozpoczęcie naprawy. Serwis musi być dyspozycyjny od poniedziałku do 

piątku w godz. 7:00 – 15:00.  

3. W przypadku przedłużenia naprawy pow. 48h Zamawiający wymaga samochodu zastępczego o takich 

samych parametrach lub wyższych na koszt Wykonawcy. 

4. Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane będą 

na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę. 

 

§ 6. Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje  

się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości: 

1) przekroczenia terminu wydania samochodu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 

0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w § 2 ust. 1; 

2) przekroczenia terminu wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji określonych w § 5 

niniejszej Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

określonego w § 2 ust. 1; 

3) niewykonania, dostarczenia samochodu niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za część zamówienia, które nie zostało wykonane zgodnie z 

umową; 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę            

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

5) za opóźnienie w wykonaniu czynności, o której mowa w §7 ust. 5 w związku z §2 ust. 4,                   

w wysokości 0,2% wartości brutto wykupu przedmiotu leasingu za każdy dzień opóźnienia. 

 

2. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

3. Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania. 

4. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania faktur zobowiązany będzie do zapłaty odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 7. Prawo opcji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu przedmiotu leasingu za cenę określoną  

w § 2 ust. 3. 

2. W przypadku podjęcia zamiaru skorzystania z opcji wykupu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę w formie pisemnej o tym zamiarze oraz o zakresie realizacji prawa opcji wykupu w terminie 

do 15 dni przed terminem zapłaty ostatniej raty leasingowej. 

3. Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu nastąpi na podstawie: 

1) pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania z opcji 

wykupu, 

2) na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej Umowie, 

4. Z tytułu skorzystania z opcji wykupu Zamawiający dokona zapłaty stanowiącej 1% wartości wykupu 

przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

5. Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu skorzystania z opcji wykupu, Wykonawca 

dokona w terminie 14 dni przeniesienia własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego. 

6. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa opcji wykupu, Zamawiający we własnym 

zakresie dostarczy pojazd na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

umowy .  

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY. STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY: 

1. Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z opisem  przedmiotu zamówienia,  

2. Załącznik nr 2 – Harmonogramu spłat rat leasingowych, 

 

 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 



Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

Warunki leasingu zgodnie z Rozdziałem III pkt 2 SIWZ 

Dodatkowe wymagania 

 

1. Cena przedmiotu netto .................................... PLN 

 

    2. Cena ofertowa netto (suma: wiersz 1 do 3 z poniższej tabeli) ....................................................... PLN  

        co stanowi cena netto: ........................................ zł, 

     podatek VAT w wysokości .................................%  

     cena brutto: …………………………………….zł. 

 
Tabela nr 1 

L.p. Rodzaj składnika 
ceny 

Liczba 
opłat 

Opłata w % Kwota 

netto w 
PLN 

Vat Kwota brutto w PLN 

1. Opłata wstępna (czynsz 
inicjalny) 

1 40    

2. Rata leasingowa 35 35  35 x ......................... PLN 

 
= ………………………… 

  

3. Wartość końcowa 1 1    
 

SUMA (wiersz 1 do 3) 

 

 

 

 
  , dn.  .2020 r. (miejscowość) 

 

 

 

                                             

                                                                         (podpis przedstawicielaWykonawcy) 


