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1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 
ul. Śląska 36 
66-620 Gubin 
Tel. 68 455 82 82 
www.pumgubin.pl 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

http://www.pumgubin.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 
3. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne i prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej w dalszej 
części SWZ „ustawą”.  

 
4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

 
5. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego 

samochodu dostawczego z nadwoziem typu pojedyncza kabina na ramie z zabudową 

skrzyniową z opcja wykupu. Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich 

przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 

uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. 

wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. Oznakowanie pojazdu zgodne z dostarczoną informacją 

przez Zamawiającego. Samochód fabrycznie nowy nieuszkodzony - wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 2022 roku. Samochód dostawczy musi posiadać świadectwo homologacji lub 

świadectwo zgodności WE, które należy dołączyć do oferty. 

1) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego; 

2)  Serwis pojazdu (podwozia + nadwozia) nie dalej niż do 100 km od siedziby Zmawiającego. 

Zamawiający dopuszcza serwis mobilny do siedziby Zamawiającego. 

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

momentu zgłoszenia awarii. 

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

usterki, Wykonawca na swój koszt udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy                        

o parametrach technicznych podobnych do pojazdu będącego w naprawie.   

5) Gwarancja na cały pojazd (podwozie + nadwozie): 36 miesięcy  

http://www.pumgubin.pl/
http://www.pumgubin.pl/
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6)  Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji 

realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów 

eksploatacyjnych oraz robociznę.  

7)  Szkolenie: zapewnienie bezpłatnego przeszkolenia 2 pracowników obsługujących pojazd, 

które odbędzie  się w siedzibie Zamawiającego. 

1.    Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

1) okres trwania umowy: 36 miesięcy 

2) forma leasingu: operacyjny 

3) opłata wstępna: 20%  

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 

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

3.   Koszty ubezpieczenia pojazdu przez cały okres leasingu ponosi Zamawiający. 

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

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

 

Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie : „OPIS  TECHNICZNY  PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA” 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 

 
6. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia – do dnia 15 września 2022 r. 
  

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

 
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami będzie się odbywać przy użyciu: 

• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

• ePUAPu: /PUMGUBIN36/skrzynka 

• oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na adres: swz@pumgubin.pl 

• Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP (dostępnym 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).  

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest  

na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu, a także zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej postępowania. 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcami dotycząca zamówienia odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(„Formularz do komunikacji”). Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez 
Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów zarówno przez Wykonawców jak 
i Zamawiającego za  pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia. 
Całość korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie 
z zachowaniem postanowień zawartych rozdziale 7 działu I ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). 
 
Zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy składać 
na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na Platformie e-PUAP na następujący adres: 
/PUMGUBIN36/skrzynka 
Formaty przesłanych danych, np.: pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, określa katalogiem formatów 
wskazany w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. 
Dokumenty składane w postępowaniu należy podpisać w sposób określony w ustawie. 
 

9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69. 

Zamawiający nie przewiduje sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy. 
 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 

W kwestiach formalnych : 

Malwina Jędrzejek – tel. 68 455 82 70,  

e-mail: swz@pumgubin.pl 

W kwestiach technicznych :  

Zbigniew Białkowski – tel. 68 455 82 76,  

e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl 

11. Termin związania ofertą. 

Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy – 30 dni tj.: 21.05.2022 r. 
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12. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1) Wykonawca przedstawia ofertę, której treść musi odpowiadać Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych określonych w pkt. 8 SWZ i podpisana w sposób przewidziany w art. 63 

ust. 2 ustawy. 

3) Do oferty wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, które stanowić będzie dowód potwierdzający brak 

podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie przez niego warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie, pod rygorem nieważności, należy 

złożyć w formie elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Sposób 

podpisania oświadczenia określa art. 63 ust. 2 ustawy. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5) Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku, stosownie do treści art. 462 ust. 2 nowej ustawy Pzp, 

zamawiający żąda aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. 

6) Udostępnianie zasobów określają przepisy Działu II Rozdziału 2 Oddziału 3 ustawy. Zgodnie 

z art. 118 ust. 3 ustawy wraz z ofertą wykonawca składa zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu ich do dyspozycji lub inny środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby musi 

odpowiadać wymogom art. 118 ust. 4 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 125 ust. 5 podmiot 

udostępniający zasoby składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 zgodnie 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, spełniając wymogi 

określone w art. 58 ust. 2 i 5 ustawy. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy złoży każdy 

z wykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

8) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
9) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, 

powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem, które w oryginale składa wraz z ofertą. 

Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których 

pełnomocnik jest upoważniony. 

10) Oferta winna być sporządzona w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

11) Niedopuszczalne jest dokonywanie przez wykonawcę zmian w treści złożonej oferty, po 

upływie terminu składania ofert. 

12) Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 

uzasadnionych przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) a wykonawca składając ofertę, zastrzegł 

w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 
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UWAGA.  
Dokumenty składane w postępowaniu muszą być opatrzone podpisami złożonymi 
w sposób przewidziany w art. 63 ust.2 ustawy przed ich zaszyfrowaniem i wysyłką. 
Należy zwracać na to uwagę, gdyż podpisanie np. samego formularza do złożenia 
oferty, do którego załączona zostanie oferta niepodpisana skutkować będzie jej 
odrzuceniem. 
 

13. Sposób oraz termin składania ofert. 

1) Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Szyfrowanie ofert należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal. 

W formularzu oferty  wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w dokumencie pt. „Instrukcja 

użytkowania systemu miniPortalu” – dostępnym na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/e-

zamowienia2/miniportal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości złożenia skanu oferty opatrzonego podpisem elektronicznym. 

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

6) Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku i/-lub plików i/-lub 

złożenie oferty w innym formacie niż wskazano w SWZ, skutkujące brakiem możliwości 

zapoznania się z treścią oferty przez zamawiającego, ponosi wykonawca. 

 

 

14. Termin otwarcia ofert. 

1) Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2022 r. o godz.: 09:00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r., o godzinie 09:30  

3) Odszyfrowanie ofert zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal nastąpi na stronie 

miniPortal.uzp.gov.pl. 

 

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_258
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_189.a
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_250.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_165.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_165.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_299
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_299
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_115
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
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16. Sposób obliczenia ceny. 

 

Wykonawca określi cenę oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT)  dla zadania.  

Cena oferty brutto winna stanowić suma wartości wszystkich elementów zadania niezbędnych 

do jego prawidłowego wykonania z uwzględnieniem kosztów niezbędnych do poniesienia przez 

wykonawcę zamówienia (np. materiały, sprzęt, koszty transportu, koszty załadunku, rozładunku, 

koszty ewentualnych ekspertyz lub opinii itp.). 

Cena ofertowa określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie 

podlega zmianom. 

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą, w jakiej 

prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski (PLN). 

 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. Należy również podać stawkę podatku VAT. 

 

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert. 

 

Wybór oferty spośród nie podlegających odrzuceniu, dokonany zostanie na podstawie niżej 

przedstawionych kryteriów.  

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium:   

 

Kryteria:                               Znaczenie:  

Cena za wykonanie całości zamówienia           60%  

Termin dostawy                  20%  

Dodatkowy okres gwarancji (podwozie + nadwozie)       20%  

     

  

Punkty za kryterium „cena” – 60%, za które można uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

  

PC= CN/CB x 100 x waga kryterium  60%  

gdzie:  

PC - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”  

CN - cena najniższej spośród wszystkich ważnych ofert   

CB - cena oferty badanej   

100 - wskaźnik stały   

60%  -procentowe znaczenie kryterium „ceny”  

  

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach jedynego kryterium „cena” obliczona 

zostanie przez podzielenie ceny najniższej spośród wszystkich ważnych ofert przez cenę 

ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium, którą 

ustalono na 60 %.  
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Punkty w kryterium „termin dostawy”(Pt) - 20 %, za które można uzyskać maksymalnie  

20 punktów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w jednym                       

z trzech niżej przedstawionych wariantów dotyczących terminu dostawy, za które można 

uzyskać następującą ilość punktów. Dostawa pojazdu winna nastąpić w dzień roboczy od 

8:00 do 14:00:  

  

Pt - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „termin dostawy”  

  

a) Termin dostawy do 30.06.2022 r. , liczba punktów przyznana ofercie 

ocenianej wyniesie:  

Pt - 20 pkt,  

b) Termin dostawy od 01.07.2022 r. do 25.07.2022 r. , liczba punktów 

przyznana ofercie ocenianej wyniesie:                   

Pt – 15 pkt,  

c) Termin dostawy od 26.07.2022 r. do 19.08.2022 r. , liczba punktów 

przyznana ofercie ocenianej wyniesie:                   

Pt – 10 pkt,  

d) Termin dostawy od 20.08.2022 r. do 14.09.2022 r. , liczba punktów 

przyznana ofercie ocenianej wyniesie:                   

Pt – 5 pkt,  

e) Termin dostawy 15.09.2022 r., liczba punktów przyznana ofercie 

ocenianej wyniesie:                  

 Pt - 0 pkt.  

  

UWAGA!  

Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin dostawy to 15.09.2022 r.. Oferta złożona przez 

wykonawcę, który zaoferuje termin dostawy po 15.09.2022 r. podlegać będzie odrzuceniu. 

W przypadku braku podania w treści formularza ofertowego terminu dostawy, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca dostarczy pojazd 15.09.2022 r. Określając termin dostawy, Wykonawca 

winien uwzględnić wszystkie uwarunkowania oraz wymogi Zamawiającego określone             

w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia.   

 

Punkty za dodatkowy okres gwarancji pojazdu (podwozie + nadwozie) (Pp)– 20% 

Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy, doliczane będzie     
5punktów.  
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20. Maksymalny punktowany okres  
dodatkowej gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 
dodatkowej gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące, Wykonawca otrzyma maksymalnie 
20 punktów. 

 

 

 



 10 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany termin dostawy w pełnych dniach. Ocenę 

końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę 

punktów przyznanych w każdym kryterium, obliczonych wg wzoru:  

  

P = PC + Pt  + Pg  

gdzie:  

P - łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej  

Pc - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”  

Pt - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „termin dostawy”  

Pg – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” 

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  

przedstawia taki sam bilans ceny, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

(art. 249 ustawy PZP). 

 
18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólnie, w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty, 
zobowiązani będą do złożenie umowy regulującej współpracę między nimi. 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

Przepisy regulujące środki ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy. 

21. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4 
ustawy oraz § 9 ust.1, pkt.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 
 

22. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych wymaganych przez zamawiającego. 

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 
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23. Opis części zamówienia. 

Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

 

24. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

25. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95. 

Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie. 

 

26. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art., 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie. 

 

27. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie 

 

28. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

29. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 

 

30. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy. 

Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 131 ust 2 ustawy. 

31. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  w walutach 

obcych. 

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą,  

w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski 

(PLN). 

 

32. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie 

z art. 60 i art. 121 ustawy. 

Zamawiający nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy. 

 

34. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 

35. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230. 
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Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

36. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy. 

Zamawiający nie stawia wymogów, jak również nie dopuszcza możliwości złożenia ofert 
w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 
w sytuacji o której mowa w art. 93 ustawy. 

 
37. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 

przewiduje. 

W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 

38. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

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), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich           

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Śląskiej 36,  66-620 Gubin, adres e-mail: www.pumgubin.pl,     

tel.: 68 455 82 82. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.  

Kontakt z inspektorem ochrony danych: adres e-mail: pum@pumgubin.pl, tel.: 68 455 82 82, 

korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania                 

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych na podstawie przesłanki: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego                       

na administratorze - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przetwarzanie danych 

niezbędne do wykonania zawartej umowy, bądź podjęcia działań przed jej 

zawarciem) - na etapie podpisania umowy, 

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora tj.: podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy),dostawcy usług IT, 

oprogramowania użytkowego, kontrahenci Jednostki, w celu realizacji zleceń, zawartych 

umów i odrębnych przepisów dot. bezpieczeństwa i organizacji pracy, podmioty 

przetwarzające dane w celu windykacji należności. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

Rozporządzeniu Prezesa Rany Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

mailto:pum@pumgubin.pl
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7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu 

 i profilowaniu. 

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

9. Posiada Pani/Pan: 

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−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, adres:             

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

−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,  w 

dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/
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Załącznik nr 1 do SWZ  

 

 
........................................................................... 
Nazwa, siedziba oraz adres e mail, adres ePuap: 

Wykonawcy* 
Lidera konsorcjum, jeśli oferta składana jest wspólnie* 

*niewłaściwe skreślić 
 

  

……………………., dnia ……………….. 

 
 
 
 
 

OFERTA 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu klasycznym, o wartości mniejszej niż progi unijne 
prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia   
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) dotyczącym 
zadania pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego  

samochodu dostawczego skrzyniowego wraz z opcją wykupu”,składam ofertę wykonania 

w/w zamówienia: 
 

1.Cena łączna oferty wynosi: 

netto: ………………………… zł  

podatek VAT ….% tj. ……..…zł  

brutto: ……………………… .zł 

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

w tym: 

1) opłatę wstępna: 20% 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 

2.Oferujemy termin dostawy ……………………………………………………………… 

 

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

na podwozie i zabudowę  -  36 miesięcy 

Oświadczam/oświadczamy*, że wydłużymy okres gwarancji na podwozie i zabudowę (ponad 

wymagany okres 36 miesięcy) o ……… miesiące/ęcy 

 

4.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

5.Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia 

zgodnie z SWZ. 

6.Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest mi znany. 

7.Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
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warunków zamówienia 30 dni tj.: 21.05.2022 r. 

8.Oświadczam, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został 

przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

 

9.Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

(należy wymienić części zamówienia przewidziane do powierzenia podwykonawcom) 

 

10.Nazwy ewentualnych podwykonawców (o ile są już znani) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

11.Oświadczam, że w niniejszym postępowaniu korzystam / nie korzystam1 z zasobów 

podmiotu (podmiotów) udostępniającego (udostępniających) zasoby. 

 

12.Zobowiązanie podmiotu (podmiotów) udostępniającego (udostępniających) zasoby 

załączam do oferty. 

13.Oświadczam, że: …………………………….. (Wykonawca) jest: 

- małym przedsiębiorcą1 

- średnim przedsiębiorcą1 

- dużym przedsiębiorcą1 

14.Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczam, że wybór mojej oferty  

(należy zaznaczyć właściwą kratkę) 

 

17.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO (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)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu2 
 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 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) 

 

□  nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. 

zm.) 

 

□  będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), 

          jednocześnie wskazujemy:  

          nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania 

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

         wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku i stawki podatku VAT 

…………………………….    

Wyżej wymieniona kwota wraz z podatkiem zawarta jest w kwocie stanowiącej cenę ryczałtową brutto za 

wykonanie całego zamówienia.  
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Załączniki: 
 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                 

 
                                                                                                .................................................... 
                                                                                                                    (podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 
                                                                                                                        wykonawcy złożony zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp)  

 .................................... dnia ..................... r. 
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    Załącznik nr 2 do SWZ  

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa (firma), adres, w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, adres e-mail, adres ePuap 
Wykonawca składający ofertę samodzielnie * 

Wykonawca składający ofertę wspólnie z innym wykonawcą * 

Podmiot udostępniający zasoby wykonawcy składającemu ofertę * 

*Niewłaściwe skreślić 

 

 

Oświadczenie  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r  

(Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) - dalej jako: ustawa Pzp,  

dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu 
operacyjnego fabrycznie nowego  samochodu dostawczego skrzyniowego wraz z opcją wykupu”, 
oświadczam, co następuje: 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108, ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zachodzą/nie zachodzą (niewłaściwe skreślić) w stosunku do mnie podstawy wykluczenia                       

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku           

z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

przewidziane w ustawie: 

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

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

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

3. Oświadczam, że spełniam/nie spełniam warunki/ów udziału w postępowaniu wskazane/ych przez 

zamawiającego w pkt. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia (niewłaściwe skreślić). 

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez 

zamawiającego w pkt. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów (niewłaściwe skreślić): ……………………………………………………………… ,     

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

                                                        
                                                  ……………………………………................      
                           (podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 

                                                                                                                    wykonawcy złożony zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp)  
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