Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.
Kamionek 25, 12-100 Szczytno,
NIP: 745-185-36-07, REGON: 386182246

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SIWZ”

Nazwa nadana zamówieniu:

„Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu
operacyjnego, z opcją wykupu”

Kamionek 08.10.2020 r.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kamionku spółka z o.o. z siedzibą w Kamionku 25, 12-100 Szczytno; tel. (89) 62
243388, e-mail: biuro@zgkim-kamionek.pl.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w ZGKiM w Kamionku spółka z o.o. jest Pani Anna
Mikulska, kontakt: e-mail: biuro@zgkim-kamionek.pl, tel. (89) 6243388;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pojazdu do
przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) 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 RODO.

2

Znak sprawy: WK.230.2.5.2020
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kamionku Spółka z o.o.
Kamionek 25
12-100 Szczytno
NIP: 745 185 36 07
REGON: 386182246
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
tel. (89) 624 33 88
e-mail: wodociagi@zgkim-kamionek.pl
adres strony internetowej: http://www.zgkim-kamionek.pl/zamowienia.aspx,
https://www.e-bip.pl/Start/12970/PublicOrders

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Postępowanie

prowadzone

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na

dostawy,

o wartości poniżej kwot zawartych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą pzp”, na podstawie art.
39-46 ustawy pzp.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na
dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt III. 1.1. i III. 2.1. SIWZ, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W pierwszej kolejności zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero
potem, wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenia wstępne, a
następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy pzp może wezwać wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
wymaganych w pkt X SIWZ oraz dla etapu II postępowania.
3. Podstawa prawna opracowania niniejszej SIWZ:
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1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U z 2019 r., poz. 2453).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOD CPV:

34.13.00.00-7 – pojazdy silnikowe do transportu towarów
66.11.40.00-2
1.

- usługi leasingu finansowego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych w

formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu”
2. Wymagania jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia:

1) Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do
zbierania odpadów – śmieciarka.
a) Pojazd kompletny dwuosiowy o pojemności zabudowy co najmniej 7 m3. Pojazd musi być
samochodem nowym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez
ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami
dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję
obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 24
miesiące.
b) Zabudowa:


zabudowa nowa, rok produkcji nie starsza niż 2020 r.,



pojemność min. 7 m3



materiały kontenery zabudowy: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy
wysokogatunkowej o grubości min 3mm,



Materiały odwłoka: ściany boczne wykonane z blachy wysokogatunkowej o grubości min
3mm, kosz wykonane z blachy wysokogatunkowej o grubości min 4mm



ściana gładkie,



drzwi kontrolne w zabudowie,
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wrzut uniwersalny z łapami na pojemniki od 110 l do 1100 l



skrzynka pod zabudową na drobne odpady,



belka podtrzymująca pojemniki,



system prasowania klasyczny szufladowy z siłownikami szuflady zamontowanymi na
zewnątrz odwłoka,



sterowanie pracą po dwóch stronach zabudowy,



praca wrzutem automatyczna i ręczna,



oświetlenie robocze z tyłu i boku zabudowy,



mechanizm otwierania półokrągłej klapy kontenera 1100 l



płynna regulacja podnoszenia i opuszczania kontenera,



przystawka mocy komunalna.



Opuszczanie odwłoka i obsługa z zewnątrz poprzez przycisk dwuręczny



Na zabudowie po obu stronach przyciski awaryjnego zatrzymania pracy zabudowy



Zawór spustowy na dnie , po jednej stronie kosza zasypowego



Dwa składane stopnie z czujnikami obciążenia, blokadą biegu wstecznego i reduktorem
prędkości pojazdu do 30 km/h



Oświetlenie tylne LED, światła ostrzegawcze zgodnie z przepisami prawa ruchu
drogowego



Kolor pojazdu i zabudowy biały.

3. Opis zamówienia - wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
 Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 48 miesięcy,
 48 miesięcznych rat leasingowych,
 Opłata końcowa 1% wartości netto przedmiotu leasingu,


Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, poza wprost wskazanymi przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym,
 Możliwość wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania- leasingobiorcy
przysługiwać będzie prawo wykupu po cenie z harmonogramu, pod warunkiem spłacenia
przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.
 Waluta leasingu – zł,
 Wysokość opłat leasingowych -zmienna.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił
koszty

ubezpieczenia

przedmiotu leasingu. Pozostałe warunki leasingu regulowane są

przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 Zamawiający nie dopuszcza wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów powstałych
przed przekazaniem i po przekazaniu

przedmiotu leasingu Zamawiającemu, takich jak

transport, rozładunek, szkolenie, inne – koszty te ponosi Wykonawca. Nie dopuszcza się
również wystąpienia dodatkowych kosztów takich jak koszty zawarcia umowy czy jej
aktywacji, obsługi ubezpieczenia, etc. – zamawiający płaci jedynie raty leasingowe.
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 Raty miesięczne płatne zgodnie z harmonogramem spłat w cyklu miesięcznym. Pierwsza z
rat płatna będzie w terminie

do 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego odbioru

przedmiotu umowy bez uwag w siedzibie zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami.
Kolejna rata płatna w cyklach miesięcznych zgodnie z harmonogramem.
 Zamawiający przewiduje zwrot kosztów poniesionych przez Wykonawcę w trakcie trwania
umowy jedynie jako refaktura; ewentualnego podatku od środków transportu.
 Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej nieprzestrzegania w
przypadku

nie

dostarczenia

przedmiotu

zamówienia

bądź

dostarczenia

wadliwego

przedmiotu zamówienia.

3. Usuwanie awarii w okresie gwarancji:
a)

W przypadku awarii urządzenia wszelkie naprawy z tytułu rękojmi bądź objęte gwarancją
zostaną wykonane w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę
zgłoszenia dokonanego pocztą elektroniczną lub lisem poleconym.

b)

Stały serwis gwarancyjny dla podwozia w odległości max. 300 km od siedziby
Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia:
Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane:


znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces:



oznakowanie,



systemy odniesienia (normy),

- oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć
Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie na jaki się na nie powołuje
w swojej ofercie.
Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w
wymaganiach zamawiającego stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie.

UWAGA!
ZAMÓWIENIE REALIZOWANE BĘDZIE NA PODSTAWIE ART. 24aa USTAWY PZP
I SKŁADADAĆ SIĘ BĘDZIE Z DWÓCH ETAPÓW

W PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ, DO KTÓREJ DOŁĄCZA:
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1. Zgodnie z art. 25a. 1. do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
3) w celu wykazania spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć - parametry techniczne oferowanych
pojazdów (opisy, fotografie samochodów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność
musi zostać poświadczona przez Wykonawcę), które umożliwią stwierdzenie, iż spełniają one
warunki określone przez Zamawiającego w dziale III SIWZ.
4) dokument potwierdzenia wniesienia wadium.
Powyższe warunki zawarte są w dziale IX. niniejszej SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z
sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
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dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp zawartych
w dziale X. niniejszej SIWZ „Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć na wezwanie
Zamawiającego wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia” (za wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt. 3 podpkt. 1 – które należy
dołączyć do dokumentów składanych w etapie I). Ponadto wykonawca na tym etapie
postępowania zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu wypełnionego załącznika do
SIWZ nr 7 (Oświadczenie RODO).

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT.3 USTAWY PZP, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TYCH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający

nie

przewiduje

możliwość

udzielenia

zamówień

uzupełniających,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących
odmienny niż opisany w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
15.03.2021 r.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy pzp. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część
stanowią załączniki.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ.
3. Oferta z oświadczeniami – pod rygorem nieważności powinna być czytelna, napisana
w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez
8

osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą
reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.
Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski
i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty
była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do
podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki
lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony
nie muszą być podpisywane.
5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania

firmy

lub

upoważnionego

przez

nią

przedstawiciela.

Dokumenty

w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność
z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do
reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej
wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego
potwierdzenia.
6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę
prawną lub fizyczną.
7. Ofertę z załącznikami należy złożyć na drukach opracowanych przez zamawiającego poprzez ich
wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty.
Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy
poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. Ofertę należy złożyć w dwóch
kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona napisem
:„Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z
opcją wykupu.”
1) Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na
kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
2) Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy
Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez
wszystkich wspólników spółki.
3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być
udokumentowane

pełnomocnictwem

podpisanym

przez

upełnomocnionych

przedstawicieli

wszystkich wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych.
4) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą
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być złożone przez każdy podmiot. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
w

warunki udziału

postępowaniu dotyczące:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w tym zakresie
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w tym zakresie
c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz dostaw w okresie
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w którym oświadczy że wykonał co najmniej 1
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wykonawca zobowiązany jest
do załączenia do wykazu dowodów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie (tj.
faktura sprzedaży oraz protokół zdawczo-odbiorczy lub inny dokument, z którego treści wynika, że
dostawa została wykonana należycie).
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy
PZP. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1-8 ustawy pzp.
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w dziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć
następujące dokumenty:
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1) 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;
2) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wykonawca zobowiązany jest
do załączenia do wykazu dowodów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie (tj.
faktura sprzedaży oraz protokół zdawczo-odbiorczy lub inny dokument, z którego treści wynika, że
dostawa została wykonana należycie).
3) kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą
wadium (w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.
dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w
odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą);
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy pzp w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do SIWZ (składane na etapie I postępowania);
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków

udziału

w

postępowaniu

zamieszcza

informacje

o

tych

podmiotach

w oświadczeniu.
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,

odroczenie

lub

rozłożenie

na

raty

zaległych

płatności

lub

wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
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4) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku spółek cywilnych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i
każdego ze wspólników.
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa w odniesieniu każdego ze
wspólników oraz dodatkowo do spółki jeżeli, spółka cywilna zatrudnia pracowników lub zgłosiła do
ubezpieczenia osoby i odprowadza składki z innych tytułów (umów cywilnoprawnych) oraz dokonała
wymienionych czynności w odniesieniu do wspólników.
5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, zamawiający wymaga oświadczenia
wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
6) 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;
3. W celu wykazania spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
1) parametry techniczne oferowanych pojazdów (opisy, fotografie samochodów, które mają
zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę), które
umożliwią stwierdzenie, iż spełniają one warunki określone przez Zamawiającego w pkt. III SIWZ
(składane na etapie I postępowania).
W przypadku, gdy próbka nie będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w SIWZ, oferta danego
wykonawcy podlega odrzuceniu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp
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5. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy pzp.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez

zamawiającego

powstałą

wskutek

nieudostępnienia

tych

zasobów,

chyba

że

za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt. 2 podpunkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. 2 podpunkt 1.
11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
12. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
polega
a

na

zasobach

podmioty te

innych

podmiotów

będą brały udział

na

w realizacji

zasadach
części

określonych
zamówienia,

w

pzp,

należy przedstawić

w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w powyższym punkcie 1.
13

ustawie

13. W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich
wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w powyższym pkt. 1 do oferty należy
dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.
14. W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w
powyższym pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy.
15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
powyższego pkt 2.
16. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w dziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
17. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy pzp.
18. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
19. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
20. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy pzp.
21. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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22. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
23. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w powyższym punkcie 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
powyższym punkcie 1.
24. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
25. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
polegając
a

na

podmioty te

zasobach

innych

podmiotów

będą brały udział

na

w realizacji

zasadach
części

określonych

zamówienia,

w

ustawie

pzp,

należy przedstawić

w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w powyższym punkcie 1.
26. W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich
wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w powyższym punkcie 1 do oferty należy
dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.
27. W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w
powyższym punkcie 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy.
Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;
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2. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
c) dokumenty, o których mowa w punkcie 1 i punkcie 2 litera b) SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej

niż

6

miesięcy

przed

upływem

terminu

składania

ofert

albo

wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 litera a) SIWZ,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 w
punkcie 1, 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.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce

zamieszkania

lub

miejsce

zamieszkania

ma

osoba,

której

dokument

dotyczy,

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w § 5 pkt
w

sprawie

rodzajów

1 rozporządzenia
dokumentów,

jakich

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
może

żądać

zamawiający

od

wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składa dokument,
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 tegoż rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zdanie pierwsze stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Godlewski Aleksander, tel. 501657693
- Alancewicz Aleksandra, tel. 89 624 33 88
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczne, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z
ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania mailem bez
wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest
SIWZ- http://www.zgkim-kamionek.pl/zamowienia.aspx,
https://www.ebip.pl/Start/12970/PublicOrders

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 2.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się
częścią SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZGKiM w Kamionku Sp.z o.o. http://www.zgkim-kamionek.pl/zamowienia.aspx, https://www.e-bip.pl/Start/12970/PublicOrders
W przypadku modyfikacji SIWZ zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.
O przedłużeniu terminu zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie
internetowej ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o. - http://www.zgkim-kamionek.pl/zamowienia.aspx,
https://www.e-bip.pl/Start/12970/PublicOrders
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7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie.
8. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed

upływem

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM
1.

Przystępując

do

przetargu

wykonawca

jest

zobowiązany

do

wniesienia

wadium

w wysokości:
1) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
2. Wadium obejmować będzie okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że wadium
w formie pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego lub w innej formie w kasie
Zamawiającego (w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności ZGKiM w Kamionku dla
interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w
odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Szczytnie nr: 31 8838 0005 2001 0103 0561 0001. Kopię przelewu załączyć do
oferty.
5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez
zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5
pkt. 1-3 oraz ust. 4a ustawy pzp.
7. Wadium może być wnoszone w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46
ustawy pzp.
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10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać
na wszystkich członków konsorcjum.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godz. 11

00

w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. , Kamionek 25, 12100 Szczytno.
1) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca;
2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania;
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań,
jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo
dopiskiem „Zmiana”;
4) Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w
zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane;
5) Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one
dołączone do oferty.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego przy
zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS-CoV-2 ( maseczki, zachowanie odstępu);
2. Otwarcie ofert jest jawne;
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
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4. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny
ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ;
5. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację z otwarcia ofert;
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół wraz z załącznikami jest
jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł,
że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie
Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie
ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania;
7. Ujawnienie protokołu i ofert odbywać się będzie według poniższych zasad:
a) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie sporządzenia
kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokołu,
b) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty,
c) po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia. Cena oferty winna stanowić sumę iloczynów wartości poszczególnych
składników zakresu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców
szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być
wyrażona w PLN i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT według obowiązujących
przepisów na dzień złożenia oferty.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z
OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY
OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO
1) Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
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 cena oferty – 60%,
 okres gwarancji – 40%,
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów.
Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt – każda z części zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę oraz najdłuższy okres
gwarancji;
a) cena oferty max – 60 pkt.
najniższa cena oferowana
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
i złożonych przez wykonawców,
którzy nie podlegali wykluczeniu
w danym etapie badania i oceny ofert
Liczba pkt.= -------------------------------- x 60 pkt. x 100% odpowiadające wadze kryterium
cena badanej oferty

b) Okres gwarancji bez limitu kilometrów
- część I zamówienia - ponad 6 miesięcy – max 40 pkt.
Punkty w kryterium „Okres gwarancji ” zostaną przyznane w następujący sposób:
- za minimum 6 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów - 0 pkt.,
- za minimum 12 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów - 10 pkt.
- za minimum 24 miesiące gwarancji bez limitu kilometrów - 20 pkt.
- za minimum 36 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów - 40 pkt.
- część II zamówienia - ponad 6 miesięcy – max 40 pkt.
Punkty w kryterium „Okres gwarancji ” zostaną przyznane w następujący sposób:
- za minimum 6 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów - 0 pkt.,
- za minimum 12 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów - 10 pkt.
- za minimum 24 miesiące gwarancji bez limitu kilometrów - 20 pkt.
- za minimum 36 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów - 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
2. Zgodnie z art. 87 ustawy pzp, zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których
wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1
ustawy pzp.
5. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.
6. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi
z art. 92 ustawy pzp.
8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 93
ustawy pzp.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust. 1
i 2 ustawy pzp.
2. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
1. Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w projekcie umowy.
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XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
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
pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ustawy pzp.
8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie pzp (od art. 179). Wykonawca
może pozyskać dodatkowe informacje na ten temat ze strony internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych: www.uzp.gov.pl.

XXIII. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
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Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XXV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami drogą elektroniczną.
Załączniki do etapu pierwszego
1. Formularz ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PO OTWARCIU OFERT).
Załączniki do etapu drugiego
5. Doświadczenie zawodowe.
6. Oświadczenie RODO.

Prezez ZGKiM w Kamionku
Godlewski Aleksander
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Szczytno, dnia 09.10.2020 r.

Załącznik nr 1

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr REGON firmy :...............................

ZGKiM Sp.z o.o.

Nr fax ..................................................

Kamionek 25

Adres e-mail: …………………………..

12-100 Szczytno

Adres internetowy……………………..
Telefon …………………………………
OFERTA
Firma
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
( nazwa i adres oferenta )
składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.
„Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego, z opcją
wykupu”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł
(słownie:......................................................................................... ……………………………………………) tym
VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł (słownie:
…………………………………………………………………………………………...)
Okres gwarancji bez limitu kilometrów …………… miesięcy

Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że:
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).
4. Oświadczamy, że dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia ………………
5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.
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6. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące prace:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):
 Tak
 Nie

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

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

( miejscowość i data )

( podpisy osób uprawnionych do
składani woli w imieniu oferenta )

UWAGA!
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
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Załącznik nr 2

Zamawiający:
………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

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

reprezentowany przez:
………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa pojazdu do

przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu”
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Kamionku Sp.zo.o. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dziale

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której

określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..
jednostkę

redakcyjną

dokumentu,

w

której

określono

warunki

udziału

w

(wskazać

postępowaniu),

dokument

i

właściwą

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3

Zamawiający:
…………………………………………………
…………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

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

reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. pn „Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego,

z opcją wykupu”

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Kamionku Sp.zo.o. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

.

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

podstawie

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 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

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

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać pełną

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4
.................................................
( pieczęć firmowa oferenta )
Doświadczenie zawodowe
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
Lp.

Zamawiający

Rodzaj dostaw

Data

Miejsce dostaw

realizacji

Wartość
brutto

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

............................................
( miejscowość , data )

( podpis osób uprawnionych
do składania woli w imieniu oferenta)
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Załącznik nr 5

…………………………….
( pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko)
działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu
operacyjnego, z opcją wykupu”
Oświadczam (-y), że:
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015r, poz.184,1618 i 1634) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164, zmiana Dz.U.
z 2016r poz. 1020) ̽
2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej ̽.
̽- niepotrzebne skreślić

……….………......, dnia……………
……………………………………
( podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik Nr 6

Data ……………………….

Wykonawca:
………………………………………
……………………………………...
………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pojazdu
do przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu”

…………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5.
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