
 

 

Zamawiający:    

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

SPÓŁKA Z O.O. W WIERZBINKU 

WIERZBINEK 65, 62-619 SADLNO 

TEL. 63 261-10-36 

 
 

 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 

 

 

 
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, z opcją 

wykupu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

publicznych (Dz. U. Dz. z 2019 poz.1843 ze zm.)  

 

 

          

 

 

 

 

 

Wierzbinek , dnia 31.12.2020 r. 

 



 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

1. Zamawiający : 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku   

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

         REGON: 301704975, NIP: 6652969138 

         tel./0-63/ 26-11-036 

e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl 

adres strony internetowej: http:www.pgkwierzbinek.pl 

2. Obowiązującym językiem jest język polski. 

3. Oznaczenie postępowania: 

1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PZ.3/2020 

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

oznaczenie. 

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

II. Tryb udzielenia zamówienia 

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

wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 tj. poniżej kwoty 214 000 

euro, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze 

zm.). 

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

lub „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 

1. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu 

ciężarowego, przy spełnieniu następujących wymagań: 

     1) miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

     2) minimalne warunki:  

 

- samochód ciężarowy - rok produkcji co najmniej 2011 

 

 

 Samochód spełnia warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, zgodnie z ustawą 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) 

 Pojazd winien być zarejestrowany w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do 

rejestracji przez Zamawiającego wraz z aktualnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem 

OC (min 1 miesiąc) 

 Przebieg nie więcej niż 150 000 km  

 Dopuszczalna ładowność min. 7000 kg DMC – 18 000 kg 

 Moc Silnika min 250 KM   

 Norma emisji spalin EURO 4 lub wyższa 

 Układ kierowniczy ze wspomaganiem  



 

 

  Rodzaj paliwa – olej napędowy  

 Liczba osi  w układzie 4x4  

 Blokada tylnego mostu  

 Samowyładowcza skrzynia wywrotna trzystronna o wym. min. długość- 4,25 m, szerokość -

2,43 m, wysokość burt – 0,6 m Typ 

  Kabiny kierowcy- min. dwuosobowa dzienna fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy 

bezpieczeństwa 

  Tachograf z ważną legalizacją  

 Pojazd wyposażony w system ABS  

 HDS – ważne badanie UDT 

 Udźwig HDS – minimum 2,5 T 

 Blokada mostu 

 Pełna dokumentacja 

 

 

 

      3) Warunki gwarancji i serwisu:  

        Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 1 miesiąc, przy czym okres gwarancji 

stanowi jedno z kryterium oceny ofert.  

 

2.     Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

1) okres trwania umowy: 60 miesięcy 

2) forma leasingu: operacyjny 

3) opłata wstępna 30%. 

4) ilość rat: 59 zmiennych  

5) wartość wykupu 10% 

6) oprocentowanie zmienne  

7) waluta oferty PLN, raty leasingowe oraz inne wartości są 

zmienne w okresie leasingowania WIBOR – 3M ( na dzień 

11.01-2021 r.) 

 

3. Wykonawca przedłoży harmonogram spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu. 

4. Zamawiający wyraża zgodę aby koszt podatku od środków transportu był refakturowany przez   

wykonawcę na zamawiającego. 

    5.   Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy   

          leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego  z  zastrzeżeniem,  że  postanowienia   

            zawarte  w  SIWZ zostaną  uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty   

            wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu. 

      6.  Wykonawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco. 

     7.  Kody CPV: 3414200-4 – ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowawcze 

      8.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

      9. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych. 

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

     ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Dostawa samochodu ciężarowego w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy   



 

 

2. Realizacja płatności leasingowych nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 

samochodu ciężarowego. 

 

V. Podwykonawstwo 

 

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

zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. Wykaz 

podwykonawców oraz części zamówienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom 

musi być wskazany w treści oferty składanej przez Wykonawcę. 

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

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie samochodu ciężarowego w formie leasingu, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały 

wykonane o łącznej wartości minimum 270 000,00 złotych netto w ramach jednego postępowania 

przetargowego  – zgodnie  z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

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

podleganie wykluczeniu, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o 

których mowa w rozdziale VIII SIWZ 

 

VII. Podstawy wykluczenia 

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

Prawo zamówień publicznych. 

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

Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

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

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT


 

 

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

ust 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 

się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

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

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

wystarczające. 

VIII. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału    

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

 

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

dołączyć w formie pisemnej na dzień składania ofert: 

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

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

z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

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

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

postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

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

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

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

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

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu o 

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

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

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

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

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

4. Na podstawie art. 25a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

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

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

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

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

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

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

lub dokumenty: 

1) potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1w zakresie potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia 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 1ustawy 

2) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu wykonanych 

dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w 

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

prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, 

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

załączeniem dowodów określających czy te dostawy  zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów  - oświadczeni wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert – Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty 

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

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

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

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

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

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

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

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

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. 

11. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje 

się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12. 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. 

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

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

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

przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej. 

 

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (w tym oferta, oświadczenia, 

     wnioski, zawiadomienia oraz informacje) prowadzona będzie wyłącznie w formie pisemnej pod   

     rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 



 

 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.pgkwierzbinek.pl 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Prezes Zarządu – Adrian Antoniak, nr tel.: 

63-261-10-36 
 

X. Tryb składania zapytań przez Wykonawcę 

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

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

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

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

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

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

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

treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona SIWZ. 

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

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

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

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

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

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

wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

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

treści SIWZ. 

XI. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

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

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 

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

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

udostępniona jest SIWZ. 

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

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

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

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

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

na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

XIII. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

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

składania ofert. 

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

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



 

 

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

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

związania ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 

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

większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia .  

3. Oferta winna zawierać: 

1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (załącznik nr 1), 

2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), 

3) oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3), 

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

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

Rzeczpospolitej Polskiej, 

5) min 6 zdjęć samochodu ciężarowego (dodatkowo zdjęcia stanu licznika oraz numeru VIN, jak 

również kserokopia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego) 

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

wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  

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

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

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

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

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. 

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

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

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

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

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

Wykonawcę.  

11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w treści 

oferty umieszczono informację o ilości stron. 

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

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

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

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

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

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

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

otwarcia ofert. 

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

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

Wykonawcy oraz opisane następująco: 



 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Wierzbinku 

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

Oferta na:  
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego z opcją 

wykupu” 

  

Nie otwierać przed dniem 15.01.2021 r. do godz. 13:00 

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

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

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

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

„WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

15. Warunki leasingu określa załącznik nr 7. 
 

XV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

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

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku 65 ;62-619 Sadlno w nieprzekraczalnym terminie 

 do dnia 15.01.2021 r. do godz. 13:00 

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

Wykonawcom. 

3. Oferty zostaną otwarte w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku , 

Wierzbinek 65; 62-619 Sadlno w dniu 15.01.2020 r. o godz. 13:15 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

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

www.pgkwierzbinek.pl informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

 

XVI. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert 

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

     oceny ofert:  

 

 

 

http://www.pgkwierzbinek.pl/


 

 

LP.                          Nazwa kryterium                                         Waga-znaczenie w % 

1.                  Cena samochodu ciężarowego (suma opłat leasingowych)       60 

2.                  Termin płatności faktury                                                              20 

3.                  Okres gwarancji                                     20 

 

2.  Liczba punktów w kryterium Cena Samochodu ciężarowego Opłata leasingowa” określana będzie 

według wzoru: 

Pol=On/Ob*60 

gdzie: 

Pol – liczba punktów w kryterium  „Cena samochodu ciężarowego”, 

On – najniższa łączna suma opłat leasingowych ofert nieodrzuconych obliczana w opisany poniżej 

sposób, 

Ob – łączna suma opłat leasingowych oferty badanej nieodrzuconej 

Na sumę opłat leasingowych składa się: 

Wysokość opłaty wstępnej + Raty + Wartość wykupu= Suma opłat leasingowych 

 

3. Do  oceny kryterium „termin  płatności  faktury”  będzie brany pod uwagę termin   

       płatności faktury (wyrażony w dniach) zaoferowany przez Wykonawcę w  Formularzu Oferty  

       (Załącznik nr 1 do SIWZ).  

a) Maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni, minimalny 14 dni licząc od dnia  

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

b) W zależności  od terminu  płatności  faktury zaoferowanego przez  Wykonawcę -Oferta 

Wykonawcy w kryterium „termin płatności faktury” otrzyma następującą ilość punktów: 

1) 14-20 dni – otrzyma 0,00 pkt 

2) 21-29 dni – otrzyma 10,00 pkt 

3) 30 i więcej dni – otrzyma 20,00 pkt 

4. Do  oceny kryterium „okres gwarancji”  będzie brany pod uwagę okres gwarancji (wyrażony w 

miesiącach) zaoferowany przez Wykonawcę w  Formularzu Oferty  

       (Załącznik nr 1 do SIWZ).  

a) Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” określana będzie według wzoru: 

G=Gb/Gn*20 

gdzie: 

G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” 

Gb - okres gwarancji badanej oferty 

Gn - najdłuższy okres gwarancji 

b) Minimalny wymagany okresu gwarancji wynosi 1 miesiąc. 

 

5.    Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska  

      największą liczbę punktów. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą  

      dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6.  O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, w trybie określonym  

     art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 



 

 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

7.   Sposób oceny ofert 

1.Przy dokonywaniu analizy ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi: 

1.1.kompletność oferty; 

1.2.zgodność oferty z minimalnymi kryteriami kwalifikacji określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2.W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Komisja 

dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w rozdziale XVI SIWZ. 

3.Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto. 

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5.Zamawiający poprawia w ofercie: 

a)oczywiste omyłki pisarskie; 

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujących istotnych zmian w treści oferty. 

O dokonanych poprawkach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

6.Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem wybranego zadania. 

7.Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 5. 

8.Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowane ceny powinny być 

zaokrąglone według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się 

„w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”. 

8. Odrzucenie ofert 

1.Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli: 

a)jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

b)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

d)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

f)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

h)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

i)wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania 

ofertą; 

j)wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium; 

k)oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

l)jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

m)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9.   O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, podając   

      uzasadnienie faktyczne i prawne. 

10. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu    

      zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących   

      elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeśli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w  

       podanym terminie lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,  



 

 

      że oferta zawiera rażąco niską cenę jego oferta zostanie odrzucona. 
 

XVIII. Unieważnienie postępowania 

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

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

unieważnienia. Zawiadomienie zostanie równocześnie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy 

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

Zamawiającego. 

 

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

zawarcia umowy 

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

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

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

elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Podpisanie umowy na realizację 

przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z 

Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

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

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

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

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

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

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

przekaże Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

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

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

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

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

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wykonawca nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XXI.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

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

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

przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp. 

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

XXII. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

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

a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

3. W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 



 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. 

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
Pzp. 
 

8 Klauzula informacyjna 

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

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

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

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

       - administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w   

         Wierzbinku,  Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Wierzbinku jest Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr, osdidk@interia.pl,  

telefon: 63 27 50 661 

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

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

samochodu ciężarowego z opcją wykupu w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

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

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

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest 

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

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

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

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

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

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

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

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

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

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

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

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

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

 

 

  Zatwierdzam  

    

        Adrian Antoniak – Prezes Zarządu   

              

              

        

  Załączniki do SIWZ: 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw – potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej  

Załącznik Nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 7 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


