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ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zadania
„ DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018)
SAMOCHODÓW TEJ SAMEJ MARKI NA ZASADACH LEASINGU OPERACYJNEGO
NA OKRES 3 LAT (36 M-CY) Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC =
5 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI.”
1. ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o.,
42-500 Będzin, ul. Krakowska 16,
tel./fax.(0-32) 267-42-61; 267-42-62; 267-39-21
Regon: 277508413; NIP: 625-21-54-970
Internet:http://www. mzbm.bedzin.pl
e-mail: izabela.kalinowska@mzbm.bedzin.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Informacje o przetargu zamieszczono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie o zamówieniu Nr 528094-N-2018 z dnia
2018-03-09 r.
- strona internetowa Zamawiającego: www.mzbm.bedzin.pl - ogłoszenie o Zamówieniu,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - ogłoszenie o zamówieniu.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
66114000-2
usługi leasingu finansowego; 34136100-0 lekkie samochody półciężarowe;
34110000-1 samochody osobowe.
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018)
SAMOCHODÓW TEJ SAMEJ MARKI NA ZASADACH LEASINGU OPERACYJNEGO
NA OKRES 3 LAT (36 M-CY) Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC =
5 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI.
UWAGA: w rozliczeniu samochody będące własnością Zamawiającego:
- FIAT DUCATO
– rok produkcji 2007; przebieg 188610 km; kolor biały
- FIAT DOBLO
– rok produkcji 2007; przebieg 92760 km; kolor biały
- FIAT SCUDO
– rok produkcji 2007; przebieg 159460 km; kolor biały
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2.1.
2.1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowych samochodów na zasadach
leasingu operacyjnego:
a/ samochodu ciężarowego z trójstronnym (lewo, prawo, tył) wywrotem o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3500 kg,
b/ dwóch samochodów osobowych klasy Kombi Van o liczbie miejsc = 5 z drzwiami
przesuwnymi.
2.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. wymagane parametry techniczne oraz
wyposażenie samochodów określa Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ - „OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.
2.1.3. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku
nr 1 lub równoważny.
2.1.4. Zamawiający wymaga, by samochód ciężarowy z trójstronnym (lewo, prawo, tył)
wywrotem
spełniał
wymagania
dotyczące
rejestracji
jako
samochód
dostawczy
z możliwością pełnego odliczenia VAT od zakupu i możliwością odliczania paliwa.
2.1.5. Samochody będące przedmiotem leasingu muszą być:
a/

fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017 lub 2018 roku,

b/

tej samej marki, w kolorze białym,

c/

kompletne i wolne od wad fizycznych
i wykonawczych), technicznie sprawne,

d/

zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi przez obowiązujące
w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych,
w tym warunkami technicznymi wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

e/

wyposażone w dwa rodzaje opon (zimowe i letnie),

f/

dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji, z wykonanym
przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,

g/

zarejestrowane,

(konstrukcyjnych,

materiałowych

oraz posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
2.2.

Warunki umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu oraz warunki gwarancji dla
przedmiotu zamówienia określa „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

3.

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA:
3.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany dla realizacji przedmiotu zamówienia - 15 dni licząc od dnia wniesienia czynszu
inicjalnego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
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5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 5.2. niniejszej SIWZ
i ogłoszeniu o zamówieniu.
5.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Pzp, Zamawiający ustala następujące warunki udziału
w postępowaniu:
5.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
5.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
5.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
5.2.3.1. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co
najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość usług zostanie
podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty
podawany przez NBP – Tabela średnich kursów walut obcych – na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.2.3.2. wykaże, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie
dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunek określony w pkt 5.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców natomiast warunki
określone w pkt 5.1.2. Wykonawcy winni spełniać łącznie.
5.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust.5 ustawy Pzp, 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.
5.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
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w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp.
5.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.8. SIWZ,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
5.11.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

5.11.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.2.3.
niniejszej SIWZ.
5.12. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 5
Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z udziału
w przedmiotowym postępowaniu 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 (Dz. U. z 2015r.
poz. 978, 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.).
7.

WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia,
że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1. Formularz ofertowy – (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ);
7.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień
składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie tych warunków, powołuje się na zasoby innych
podmiotów w tym osób fizycznych nie będącymi pracownikami Wykonawcy w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.1.3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w w/w oświadczeniu oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na
potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.
7.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
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oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,
o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z Wykonawców.
7.3. Zamawiający zbada, czy oferta Wykonawcy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu a następnie dokona oceny ofert.
7.4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę dla potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w:
7.4.1. art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.2.3.
SIWZ:
a/ wykaz usług, o których mowa w pkt. 5.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym mowa
wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego
z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności
w tym zakresie powołuje się Wykonawca – doświadczenie nie sumuje się.
b/ Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia. Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ;
7.4.2. art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących
oświadczeń i dokumentów:
a/ odpisu 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;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokument ten jest
wymagany od każdego z Wykonawców wspólnie składających ofertę lub od
każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione
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w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się.
8. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY:
8.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia
z postępowania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
8.4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r., inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z Załącznikiem nr 3 lub 4,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, dokumentów potwierdzających spełnienie
przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8.10.Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
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chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
8.11.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą
budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.12.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2. 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.
9.3. Wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

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.
10. PODWYKONAWSTWO
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
10.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH
W ART. 10C-10E PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY
UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
11.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
11.3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
11.4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
lub informacji w sposób określony w pkt. 13.3. oświadczy, iż ww. Wiadomości
nie otrzymał.
11.5.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres
wskazany w pkt. 1 SIWZ.
11.6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia
jest Izabela Kalinowska. Ze wskazaną osobą można porozumiewać się faxem na
nr 32 729-57-74, drogą elektroniczną na adres: izabela.kalinowska@mzbm.bedzin.pl
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – wadium nie jest wymagane.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
13.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
14.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający
nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
14.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
14.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
14.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
14.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
14.7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
14.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
14.10.Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie możnało zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
14.11.Na ofertę składają się następujące dokumenty:
14.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do SIWZ;
14.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;
14.11.3. oświadczenie
dotyczące
przesłanek
wykluczenia
z
postępowania,
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;
14.11.5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
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14.11.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o realizację zamówienia – jeżeli dotyczy;
14.11.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy;
14.11.8. wykaz usług, o których mowa w pkt. 5.2.3.1. SIWZ sporządzony zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
14.11.9. wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia sporządzony
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
14.11.9. 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 Pzp.
14.12. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta
z ponumerowanymi zapisanymi stronami.
14.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
14.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nie ujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Przetarg nieograniczony: „Dostawa samochodów na zasadach leasingu
operacyjnego” – nie otwierać przed 16.03. 2018r. godz. 10:00.
14.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
14.16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres
Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
14.17. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie
oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
14.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
klauzulą
„tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca, w szczególności nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 42-500 Będzin, ul. Krakowska
16, pokój nr 16 (sekretariat) lub przesłać na adres jak w pkt 1 niniejszej SIWZ.
15.2. Termin składania ofert upływa dnia 16.03.2018r. o godz. 09:45.
15.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, pokój nr 17.
15.4. Otwarcie ofert jest jawne.
15.5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
15.6. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane: firmy oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, oferowane ceny zawarte w ofertach.
15.6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

Numer sprawy: ZP-1A/2018
15.5.1.

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz
adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
15.5.2.
ceny brutto, zawartej w ofercie dla trzech samochodów.
15.7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
16.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną
w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
bez których nie można wykonać zamówienia a także podatek VAT.
16.3. W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym
postępowaniu, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16.4. Cena zamówienia winna być podana w PLN cyfrowo w wartości netto i brutto
z uwzględnieniem podatku VAT.
16.5. Wykonawca obliczy cenę zamówienia przy uwzględnieniu:
- wysokości czynszu inicjalnego o wartości nie wyższej niż 15% wartości PL
- wysokości opłaty manipulacyjnej,
- wysokości opłat leasingowych,
- wartości wykupu,
- czasu trwania umowy leasingowej, tj. okresu wynoszącego 3 lata (36 miesięcy),
- samochodów Zamawiającego w rozliczeniu.
16.6. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:
17.1. Za najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu, zostanie uznana oferta,
która uzyska 100 pkt w kryterium cena.
17.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
17.3. Kryteria oceny ofert:
cena – waga kryterium 100%,
cena (C) – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu
zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem
obliczenia ceny, podana w formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów 100.
Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie
mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego
wzoru:
C=Cn/Cb x 100x100%
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
100 – stały współczynnik
17.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
18.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
18.1.1. w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się
o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. Konsorcjum) –
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców;
18.1.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, 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.
18.1.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
18.1.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
18.1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY – zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
20.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY:
20.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
20.2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku:
20.2.1. działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie zadania w określonym
pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej
oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
20.2.2. zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy,
zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę,
Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy
wykonawcy z podwykonawcą w terminie 7 dni od przekazania umowy przez
wykonawcę.
20.2.3. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług
objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania,
którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
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20.2.4. Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które
podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane
w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy,
nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą
procedurą.
20.2.5.

Konieczność dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku
wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim
opisanych.

20.3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 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 ustawy.
22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą
w walucie polskiej PLN.
23. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
24. ZAMAWIAJĄCY
NIE
W POSTĘPOWANIU.

PRZEWIDUJE

ZWROTU

KOSZTÓW

UDZIAŁU

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wzór umowy
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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na zadanie:
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018)
SAMOCHODÓW TEJ SAMEJ MARKI NA ZASADACH LEASINGU OPERACYJNEGO
NA OKRES 3 LAT (36 M-CY) Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC =
5 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI.
1. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego z opcją wykupu:
1.1. rodzaj leasingu z opcją wykupu,
1.2. leasing w walucie – PLN,
1.3. okres leasingu – 36 miesięcy,
1.4. ilość rat leasingu – 35 równych, stałych, miesięcznych, zgodnie z harmonogramem (koszt
zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty),
1.5. zapewnienie serwisu pojazdów w całym okresie umownym (tj. zapewnienia serwisu w stacjach
obsługi oraz do dokonywane na swój koszt wszelkich czynności obsługi serwisowej i napraw
samochodu z wyłączeniem przypadków, w których konieczność wykonania czynności obsługi
serwisowej lub naprawy wynika z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
a także zapewnienia i ponoszenia kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych samochodu
– zgodnie z instrukcją obsługi) powinno zostać wkalkulowane w cenę oferty,
1.6. pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu
zostanie dostarczony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń,
1.7. opłata manipulacyjna – 0%,
1.8. podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej,
1.9. Wartość wykupu przedmiotu leasingu: 1% wartości brutto samochodu.
1.10.Wykonawca gwarantuje niezmienność rat leasingowych przez cały okres obowiązywania
umowy.
1.11.Limit kilometrów w ramach umowy minimum 100.000 na każdy pojazd.
1.12.W rozliczeniu zostaną uwzględnione samochody Zamawiającego:
- FIAT DUCATO– rok produkcji 2007; przebieg 188610 km; kolor biały
- FIAT DOBLO – rok produkcji 2007; przebieg 92760 km; kolor biały
- FIAT SCUDO – rok produkcji 2007; przebieg 159460 km; kolor biały
2.

Gwarancja i serwis

2.1. Minimalny okres gwarancji dla każdego samochodu:
2.1.1. co najmniej 24 miesiące (bez limitu kilometrów) na wszystkie zespoły i podzespoły
samochodu: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie – bez
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wyłączeń - obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe
i fabryczne,
2.1.2. co najmniej 24 miesiące na instalację LPG (dotyczy pojazdów posiadających instalację
LPG),
2.1.3. co najmniej 36 miesięcy na powłoki lakiernicze;
2.1.4. co najmniej 96 miesięcy na perforację nadwozia.
2.2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu
przez obydwie Strony umowy. W przypadku, gdy gwarancja producenta nie będzie spełniać
minimalnych warunków określonych powyżej, wiążącą dla Stron będzie gwarancja udzielona
przez Wykonawcę.
2.3. Zamawiający wymaga zapewnienia
gwarancyjnego na terenie całej Polski.

możliwości

dostępu

i

przeprowadzenia

serwisu

2.4. Wykonawca zapewni dostępność do co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO)
Wykonawcy lub producenta samochodów w odległości nie większej niż 30 km od siedziby
Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Krakowskiej 16, 42-500 Będzin, na potwierdzenie
czego Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz ASO.
2.5. Serwis powinien obejmować darmową wymianę opon co najmniej dwa razy w roku
kalendarzowym (z opon zimowych na letnie oraz z opon letnich na zimowe).
2.6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, które
przysługują mu w stosunku do Sprzedawcy samochodu.
2.7. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji najpóźniej 14 dni od daty zgłoszenia.
3. Ubezpieczenie samochodów - Zamawiający dokona ubezpieczenia samochodów we własnym
zakresie.
4. DANE TECHNICZNE SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:
4.1. Samochód ciężarowy ze skrzynią typu wywrotka – szt 1
Podstawowe dane techniczne
Kabina (liczba miejsc w kabinie)
Dopuszczalna masa całkowita
Silnik

Skrzynia biegów
Napęd

3
Do 3500 kg
wysokoprężny 4-ro cylindrowy z
turboładowaniem, filtr cząstek stałych, suchy,
bez AdBlue
manualna, 6-cio biegowa
na koła przednie

Moc

min. 100 KM

Typ paliwa

olej napędowy
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Ogumienie
Skrzynia ładunkowa o burtach z blachy
aluminiowej profilowanej
(długość/szerokość/wysokość)
Wywrot
Wyposażenie

bezdętkowe, opony letnie i zimowe
[mm]
3500÷3600/2100÷2200/400
trójstronny – tył, prawa, lewa
- wspomaganie układu kierowniczego,
- boczne lusterka regulowane elektrycznie,
- instalacja radiowa z głośnikami,
- obrotomierz,
- regulacja wysokości kolumny kierownicy lub
pełna regulacja fotela kierowcy (przód-tył,
regulacja oparcia, regulacja wysokości)
- autoalarm,
- centralny zamek

Kolorystyka nadwozia

kolor: biały

4.2. Samochodu osobowy klasy VAN z drzwiami przesuwnymi – szt 2.
Podstawowe dane techniczne
Liczba miejsc
Wymiary (długość/szerokość/wysokość)
Dopuszczalna masa całkowita
Silnik

Skrzynia biegów
Napęd
Moc
Ogumienie
Wyposażenie

5
4700-4800/1800-1900/1800-1950
do 3500 kg
wysokoprężny 4-ro cylindrowy z
turboładowaniem
Manualna 6-cio biegowa
na koła przednie
min. 85 KM
bezdętkowe, opony letnie i zimowe
- wspomaganie układu kierowniczego,
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- instalacja radiowa z głośnikami,
- immobilaizer,
- ABS,
- regulacja wysokości kolumny kierownicy lub
pełna regulacja fotela kierowcy (przód-tył,
regulacja oparcia, regulacja wysokości)
- autoalarm,
- centralny zamek,
- komputer pokładowy,
- elektrycznie sterowane szyby,
- automatyczna blokada drzwi podczas ruchu
samochodu
Kolorystyka nadwozia

kolor:biały

Uwaga!
Zamawiający wymaga, by samochód ciężarowy z trójstronnym wywrotem spełniał wymagania
dotyczące rejestracji jako auto dostawcze z możliwością pełnego odliczenia VAT od zakupu
i możliwością odliczania paliwa.
Ponadto, Zamawiający wymaga, by samochody były tej samej marki i w tym samym kolorze.
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Załącznik nr 2
…..........................................
[pieczątka firmowa Wykonawcy]

FORMULARZ OFERTOWY
Działając w imieniu i na rzecz:
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
[nazwa(firma) dokładny adres Wykonawcy]
[w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich REGON i NIP]

Nr konta bankowego: ................................................................................................................................
nr telefonu:................................................. nr faxu: .................................................................................
adres e-mail………………………………………………………………………....................................

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018)
SAMOCHODÓW TEJ SAMEJ MARKI NA ZASADACH LEASINGU OPERACYJNEGO
NA OKRES 3 LAT (36 M-CY) Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC
= 5 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ
a/
samochód ciężarowy z trójstronnym wywrotem
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg – szt 1
Wartość pojazdu netto:
Wartość pojazdu brutto:
Wartość podatku VAT:
Opłata wstępna:

wartość netto
wysokość podatku VAT
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kwota podatku VAT
wartość brutto
Miesięczna rata leasingu netto:

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto

Suma wszystkich rat leasingu (35 rat)

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto

Wartość wykupu:

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto

Całkowity koszt leasingu za 1 pojazd

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto
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Podstawowe dane techniczne

samochód ciężarowy z trójstronnym
wywrotem
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg –
szt 1

Kabina (liczba miejsc w kabinie)
Dopuszczalna masa całkowita
Silnik
Skrzynia biegów
Napęd
Moc
Typ paliwa
Ogumienie
Skrzynia ładunkowa o burtach z blachy
aluminiowej profilowanej
(długość/szerokość/wysokość)

[mm]

Wywrot

Wyposażenie

Kolorystyka nadwozia

biały
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b/
samochód osobowy klasy KOMBI VAN z drzwiami przesuwnymi– szt 2
Wartość pojazdu netto:
Wartość pojazdu brutto:
Wartość podatku VAT:
Opłata wstępna:

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto

Miesięczna rata leasingu netto:

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto

Suma wszystkich rat leasingu (35 rat)

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto

Wartość wykupu:

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto

Całkowity koszt leasingu za 1 pojazd

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
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wartość brutto
Całkowity koszt leasingu za 2 pojazdy

wartość netto
wysokość podatku VAT
kwota podatku VAT
wartość brutto
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Podstawowe dane techniczne

samochód osobowy klasy KOMBI VAN
z drzwiami przesuwnymi – szt 2

Liczba miejsc
Wymiary (długość/szerokość/wysokość)
Dopuszczalna masa całkowita
Silnik
Skrzynia biegów
Napęd
Moc
Ogumienie
Wyposażenie

kolorystyka nadwozia

biały

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
określonych w SIWZ za cenę:
Razem brutto za trzy samochody:........................................................................................................
(słownie:..................................................................................................................................................),
wartość netto: ...........................................................................................................................................
słownie:...................................................................................................................................... złotych)
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podatek

VAT:

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

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

2. Oświadczam(y), że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą (właściwe podkreślić)
w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U.
z 2016, poz. 1829 z późn. zm.).

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.
4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.

5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego.

6. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................(W rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z
późn.zm.), tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności).

7. Oświadczam(y), że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
akceptujemy warunki w niej zawarte i nie wnosimy do niej żadnych uwag oraz zobowiązuje się
zawrzeć umowę w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru
naszej oferty.

9. Zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących elementów zamówienia podwykonawcom:
Wykonanie części dotyczącej
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............…
podwykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................................................
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10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszą kierować:
osoba do kontaktu: ….......................…............................................................................................
………………………....................................................................………………………………......
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
[podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika Wykonawców]
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Załącznik nr 3 do SIWZ
....................... ....
/pieczątka firmowa Wykonawcy/

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL/KRS]

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………..
[imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji]

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018) SAMOCHODÓW
TEJ
SAMEJ
MARKI
NA
ZASADACH
LEASINGU
OPERACYJNEGO
NA OKRES 3 LAT (36 M-CY) Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC = 5
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI.

oświadczam:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 7 SIWZ
…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………….
……………….…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………….., w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………..

Numer sprawy: ZP-1A/2018
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………
[należy wskazać podmiot (nazwę, adres, NIP, Regon nr KRS- o ile dotyczy) określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu]

Równocześnie załączam pisemne zobowiązanie podmiotów na zasoby których powołuję
się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POWIERZENIEM WYKONANIA CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
w celu wykazania spełniania warunków udziału
Oświadczam,
że
powierzam
następujące zakresy zamówienia
następującym
podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
[należy wskazać podmiot (nazwę, adres, NIP, Regon nr KRS- o ile dotyczy) określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu]

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

Numer sprawy: ZP-1A/2018
Załącznik nr 4 do SIWZ
....................... ....
/pieczątka firmowa Wykonawcy/

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

…………………………………………………………………………………………………..
[imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji]

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018) SAMOCHODÓW
TEJ SAMEJ MARKI NA ZASADACH LEASINGU OPERACYJNEGO NA OKRES 3 LAT (36 M-CY)
Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC = 5
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI.

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 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.

……………………………………………
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

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 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………............
………………..…......................................................................................................................
………….……., dnia ……………. r.

……………………………………………
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

Numer sprawy: ZP-1A/2018

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/]

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia …………………. r.

………………………………………..
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu 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.

…………….……. , dnia …………………. r.

…………………………………………
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

Numer sprawy: ZP-1A/2018
Załącznik nr 5 do SIWZ
(Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL/KRS]

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
[imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji]

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018) SAMOCHODÓW
TEJ SAMEJ MARKI NA ZASADACH LEASINGU OPERACYJNEGO NA OKRES 3 LAT (36 M-CY)
Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC = 5
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI.

oświadczam, że:
* nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634/,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
* przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634/, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co następujący wykonawca/y:
Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy
kapitałowej

.............................dnia ...........................

Adres

..................................
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: ZP-1A/2018
UWAGA:
Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1)Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej innej niż Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty
w postępowaniu, to składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i nie
wypełnia tabeli.
2) Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne
oferty w postępowaniu, to składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
i wypełnia tabelę, podając dane tych Wykonawców.
W tym przypadku wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Numer sprawy: ZP-1A/2018
Załącznik nr 6

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

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG
Lp

1

Podmiot na
rzecz którego
usługi zostały
wykonane
(nazwa i adres)

2

Nazwa
usługi
/miejsce
wykonania

Data
wykonania
(dzień;
miesiąc;
rok)

Opis zakresu
rzeczowego
wykonanej
usługi
potwierdzający
spełnienie
warunku
udziału w
postępowaniu

Dowody
wykonania
załącznik
nr ...

Podmiot,
Wykonawca,
który
udostępnia
swoje
zasoby wraz
z dowodami

3

4

5

6

7

.............................dnia ...........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

Numer sprawy: ZP-1A/2018
Załącznik nr 7
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWEINIA

Lp
.

1

Wyszczególnienie osób
skierowanych do realizacji
zamówienia.
(Imię , nazwisko,
kwalifikacje zawodowe)
2

Informacja o dysponowaniu
osobami wyszczególnionymi
w kol. 2
Podstawa do dysponowania:
dysponuje *
będzie dysponował*
3

.............................dnia ...........................

Wykonawca/Podmiot
udostępniający osoby

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
podpis osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

Numer sprawy: ZP-1A/2018
Załącznik nr 8
U M O W A Nr …./2018 (WZÓR)
o zakup samochodów na zasadach leasingu operacyjnego
Zawarta w dniu …..................r. w Będzinie pomiędzy :
Miejskim Zakładem Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. z siedzibą 42-500 Będzin,
ul. Krakowska 16, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod nr KRS
0000002882, zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Tomasz Niedziela - Członek Zarządu
Leszek Wyderka - Członek Zarządu
a
…........................................ z siedzibą
…......................, ul. …...................................
zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Oddział
…................................................... w …............................. pod numerem …........................
zwaną w dalszej treści umowy " Wykonawcą " reprezentowaną przez:
…................................................
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
Nr 164, poz.1163 z poźn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2017/2018)
SAMOCHODÓW TEJ SAMEJ MARKI NA ZASADACH LEASINGU OPERACYJNEGO
NA OKRES 3 LAT (36 M-CY) Z OPCJĄ WYKUPU:
a/ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z TRÓJSTRONNYM (lewo, prawo, tył) WYWROTEM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 kg,
b/ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KLASY KOMBI VAN O LICZBIE MIEJSC =
5 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI.

2.

Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji, stanowiącym integralną część niniejszej
umowy .
7. Samochód dostawczy ze skrzynią typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do
3500 kg stanowiący przedmiot umowy określony w pkt. a ust. 1 niniejszego paragrafu
spełnia wymagania dotyczące rejestracji jako auto dostawcze z możliwością pełnego
odliczenia VAT od zakupu i możliwością odliczania paliwa.
§ 2. Cena
1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia określonego w § 1 wynosi:
cena netto: …............... zł, słownie złotych: …..........................................................................
VAT
(…..
%)
….....................
zł,
słownie
złotych:
…......................................................................................................

Numer sprawy: ZP-1A/2018
Cena
brutto:
…...........................
zł,
słownie
złotych:
…...............................................................................,
zgodnie z umową leasingową
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Oferowana cena zawiera
czynsz inicjalny w wys.: …................ PLN (brutto), tj. poniżej …..% wartości PL,
8. depozyt gwarancyjny w wys. ….% PL
9. opłaty leasingowe w okresie …... miesięcy,
10. wartość wykupu,
wszelkie inne opłaty,.
§ 3. Forma płatności
Należność za dostawę przedmiotu umowy będzie regulowana przez Zamawiającego
przelewem z konta bankowego ….............................................................................. zgodnie z
harmonogramem spłat umowy leasingowej sporządzonej w oparciu o postanowienia
niniejszej umowy.
§ 4. Termin odbioru
1. Ustala się, że odbiór PL nastąpi nie później niż w ciągu …....... dni licząc od daty
wniesienia przez Zamawiającego czynszu inicjalnego.
2. O dokładnej dacie odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na …...... dni przed
terminem odbioru samochodów.
3. Odbiór samochodów odbędzie się w siedzibie Wykonawcy przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego.
§ 5. Gwarancja
1. Na przedmiot umowy udzielona zostanie gwarancja na okres …..... m-cy od daty
przekazania PL Zamawiającemu.
2. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji najpóźniej ….... dni od daty zgłoszenia.
3. W przypadku dłuższego czasu usunięcia awarii, Wykonawca nieodpłatnie dostarczy do
siedziby Zamawiającego i nieodpłatnie udostępni na czas usunięcia awarii samochód
zastępczy / samochody zastępcze o parametrach technicznych odpowiadających PL.
§ 6. Warunki serwisu
1. Wykonawca gwarantuje serwis fabryczny w okresie gwarancji.
2. Wykonawca gwarantuje 2 autoryzowane punkty serwisowe w promieniu nie większym
niż 30 km od granic miasta Będzina.
§ 7. Dokumentacja
1. Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie dostarczenie Zamawiającemu
dokumentacji technicznej sporządzonej w języku polskim.
2. Z samochodami przekazane będą nieodpłatnie:
- instrukcja obsługi samochodów,
- książki gwarancyjne,

niezbędnej

Numer sprawy: ZP-1A/2018
- wykaz autoryzowanych stacji obsługi,
– katalog części zamiennych,
–

§ 8. Kary umowne
-

-

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia
określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary
umownej w wysokości 1 % wartości PL brutto za każdy dzień zwłoki.
Kara podlega potrąceniu z ceny nabycia.
Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu w przypadku
nie wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości PL brutto.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 9. Postanowienia końcowe

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Wszelkie zmiany w umowie jak również jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

