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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
„ZDU - Komunalka Sp. z o.o.” 

ul. Wybudowanie 18

13-340 Biskupiec

Polska

Tel:  +48 56/4745037

e- mail: administracja@zdukomunalka.pl

NIP: 877-147-66-50

REGON: 281502962,

KRS: 0000462342

2. Tryb udzielania zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość 

wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

jednej sztuki używanego samochodu ciężarowego do wywozu śmieci - śmieciarki.

1.1.Pojazd zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

1.2.Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, co najmniej 2 
dni robocze przed planowanym terminem.

1.3.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia dostarczy wszystkie wymagane 
prawem dokumenty w języku polskim.

1.4.Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu 
wyznaczonym pracownikom Zamawiającego.

1.5.Odbioru przedmiotu leasingu (śmieciarki) dokona komisja złożona z upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

1.6.Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu 
(śmieciarki) będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru.

1.7.W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności
parametrów technicznych przedmiotu leasingu (śmieciarki) z wymaganiami 
określonymi w SIWZ i sprawności urządzeń w niej zamontowanych oraz 
kompletności dostarczonych dokumentów.

1.8.Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu w przypadku 
niedotrzymania terminu dostawy zaoferowanego w ofercie lub gdy przedmiot 
zamówienia nie spełnia wymagań opisanych w SIWZ.



1.9.Warunki finansowe dotyczące leasingu operacyjnego:
1.Zamawiający określa, jako wiążący sposób finansowania leasing operacyjny 

(w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 poz. 865 ze zm.).

2.Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia obowiązującej i niezmiennej 
oferty 35 miesięcznych równych stałych rat leasingowych przy uwzględnieniu 
opłaty wstępnej w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia netto oraz 
kwoty wykupu samochodu będącego przedmiotem zamówienia w wysokości 1% 
jego wartości netto.

3.Zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru Przedmiotu 
Zamówienia

4.Czas trwania umowy leasingu 36 miesięcy.
5.Opłata wstępna 10% wartości przedmiotu zamówienia netto. Opłata wstępna 

zostanie uiszczona w terminie 14 dni od podpisania Umowy Leasingu.
6.Wartość wykupu 1 % wartości samochodu będącego przedmiotem zamówienia 

netto.
7.Przewidziana opcja prawa wykupu w terminie 14 dni roboczych po upływie 

terminu oznaczonego w umowie leasingu po czym zostanie podpisana umowa 
kupna – sprzedaży lub faktura przenosząca własność przedmiotu leasingu z 
Wykonawcy na Zamawiającego.

8.Leasing udzielony będzie w złotych polskich.
9.Wartość wykupu netto płatna po wystawieniu odrębnej faktury z terminem 

płatności 14 dni. 
10. Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Zamawiający na swój koszt, 

u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Przedmiot zamówienia zostanie ubezpieczony na 
warunkach ogólnych dla tego typu samochodów ciężarowych z nadbudową śmieciarki w 
zakresie tzw. all risk. Aktualnie majątek Spółki ubezpieczony jest przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe PZU.

11. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Finansującemu kopie polisy 
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji 
Przedmiotu Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową, co najmniej na 7 dni przed 
wygaśnięciem poprzedniej.

12. Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań z tytułu zawartej 
umowy leasingowej będzie weksel własny „in blanco” Korzystającego

13. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin 
Leasingowy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3.11. Opis techniczny:

Opis podwozie 
1. Pojazd używany nie starszy niż z roku 2012 oraz przebieg nie większy niż 220 000 

km,
2. Podwozie o DMC min 26 t.,
3. Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna),
4. Oś wleczona sterowana hydraulicznie ,
5. Rozstaw osi pojazdu w przedziale 3700 – 4000 mm,
6. Zawieszenie pojazdu resorowe przód, pneumatyczne tył,
7. Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota,
8. Automatyczna skrzynia biegów,
9. Przystawka odbioru mocy,



10. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej,
11. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, ESP,
12. Nośność osi przedniej 7000-9000kg,
13. Nośność tylnego zawieszenia min 18000-20000kg,
14. Ogumienie na osi napędowej 315/70R22,5, ogumienie na pozostałych osiach zgodne 

z wymogami dotyczącymi nacisków na osie o rzeźbie bieżnika regionalnym lub inne 
zgodne z nośnością pojazdu 

15. Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 320 KM o pojemności powyżej 10 litrów 
i momencie obrotowym min 1600Nm,

16. Norma emisji spalin min Euro 5,
17. Zbiornik AdBlue min. 60 l
18. Zbiornik paliwa o pojemności min 300 litrów,
19. Błotniki i chlapacze zgodnie z dyrektywą UE 91/226/EEC,
20. Kabina klimatyzowana, 3 osobowa w kolorze białym,
21. Siedzenia w układzie 1+2,
22. Elektrycznie sterowane szyby,
23. Imobilajzer fabryczny,
24. Tachograf cyfrowy,
25. Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu,
26. Wymagana homologacja pojazdu kompletnego,
27. Wyposażenie dodatkowe:

- trójkąt ostrzegawczy,

Opis zabudowa
1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym,o przekroju prostokątnym z 

podłogą płaską,
2. Sztywna konstrukcja stalowa całkowicie sprawna nie podlegająca odkształceniu,
3. Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym,
4. Pojemność  skrzyni  ładunkowej  -  min. 22 m³
5. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi  kontrolne na bocznej ścianie,
6. Objętość kosza zasypowego min. 2 m3,
7. Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o gr. min. 4-8 mm,
8. Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej o gr. min. 7 mm,
9. Mechanizm zgniatania liniowo – pyłowy czyli tzw. „szufladowy”,
10. Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy,
11. Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5,
12. Możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. 

trzy inne   wartości - przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców 
wtórnych,

13. Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 110 l do 1100 l litrów,
14. Wrzutnik mocowany do odwłoka na śrubach w pełni demontowalny,
15. Wrzutnik w całości ocynkowany – lakierowany,
16. Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1200 mm,
17. Czas opróżniania pojemników

a) 120 l – 240 -  max. 8 sek,
b) 1100 l    -   max. 12 sek, 



18. Podnoszenie, opróżnianie i odstawianie pojemników odbywa się bez podnoszenia 
obrotów silnika,
19. Automatyczne przełączanie prędkości dla pojemników 2 i 4 kołowych,
20. Skrzynka sterownicza umieszczona po prawej stronie wyrzutnika  musi być zamontowana
na odchylanym ramieniu i posiadać min  następujące funkcje: sterowanie wrzutnikiem, start 
prasy, sygnał dźwiękowy oraz wyłącznik bezpieczeństwa,
21. Sterownie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne,
22. Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka,
23. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
24. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym,
25. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie kierowcy,
26. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa,
27. Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego,
28. Sterowanie ręczne,
29. Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu 
znajdującego się w kabinie w zasięgu kierowcy
30. Zabudowa wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozją np. gruntowana i lakierowana,
31. Kolor zabudowy biały dopasowany do koloru kabiny podwozia
32. Oświetlenie wg obowiązujących  przepisów wykonane w technologii LED:

• światła hamowania, 
• światła postojowe,
• kierunkowskazy,
• dwa światła alarmowe,
• kogut  z przodu i z tyłu pojazdu,
 reflektor roboczy z tyłu

33. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku,
34. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu,
35. Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny 
załadowczej według PN 1501-1  z późniejszymi zmianami,
36. Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny,
37. Aukcja elektroniczna nie będzie zastosowana.
38. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
39.  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 Pani/Pana danych osobowych jest: „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.”, ul. 

Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec

 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. 
”Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu 
ciężarowego do wywozu śmieci - śmieciarki dla potrzeb „ZDU – Komunalka 
Sp.z.o.o.” z/s w Biskupcu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;  



 Pani/Pana dane osobowe 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 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;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 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;

 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. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego.

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 



6. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia : 06.11.2020 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu.

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

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania

8.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia – załącznik nr 3

8.3. Podstawy wykluczenia z postępowania.

a) Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy,

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiajacego.

9.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2

UWAGA !!!

9.2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie 
zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona) 

9.3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 



b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 
umocowania. 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowna umowę regulującą ich współpracę, 
zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

1) określenie celu gospodarczego;

2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi;

3) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie;

4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek 
z Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości;

5) solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację 
przedmiotu zamówienia;

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;

10. Wadium

Wadium nie jest wymagane.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

1.10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.11. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

1.12. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

1.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę 
pisemną i format nie większy, niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

1.15. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.



1.16. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. 

1.17. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę.

1.18. Wszelkie Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

1.19. Pozostałe wymagane dokumenty inne niż Oświadczenia składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

1.21. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów wymaganych w SIWZ, innych niż Oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w sytuacjach 
określonych w art. 10 c- 10 e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.

1.22. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

1.23. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą 
elektroniczną: administracja@zdukomunalka.pl

1.24. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.25. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa
się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się 
zapoznać z ich treścią.

1.26. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Leszek Zapolski – 604 417 028,

Arkadiusz Moskal – 606 275 947

1.27. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami.



14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.28. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:”ZDU – Komunalka 
Sp.z.o.o.” , ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec – sekretariat w 
nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 06.11.2020 do godz. 09:00

1.29. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Oferta na przetarg: Zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego używanego 
samochodu ciężarowego do wywozu śmieci - śmieciarki dla potrzeb „ZDU – Komunalka 
Sp.z.o.o.” z/s w Biskupcu

 Nazwa i adres Wykonawcy

 Nazwa i adres Zamawiającego

 “UWAGA: nie otwierać przed 06.11.2020 r. godzina 09.30

1.30. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane 
przed upływem terminu do składania ofert.

1.31. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA nr .....”.

1.32. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu 
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo).

1.33. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu do wniesienia odwołania.

1.34. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:”ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.” , ul. 
Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec – sala narad

W dniu 06.11.2020 o godz. 09:30

1.35. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.36. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.



1.37. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.38. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający odczyta informacje, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

1.39. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.  zdukomunalka.pl informacje dotyczące:

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.

15. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

1.40. Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt zakupu i dostawy w formie 

leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego - śmieciarki dla 

potrzeb  „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.” z/s w Biskupcuz uwzględnieniem opłaty 

wstępnej, 35 miesięcznych rat leasingowych oraz 1% wykup maszyny, przy czym 

wszystkie raty leasingowe winny zawierać w sobie koszty związane z realizacją 

umowy leasingu tj. podatek VAT, prowizje, transportu, szkolenie pracowników itp. 

za całość przedmiotu zamówienia.
1.41. Cena musi więc obejmować całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić za pojazd, jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia oraz wszelkie opłaty 

związane z leasingiem pojazdu. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty 

związane z dostarczeniem i leasingiem przedmiotu zamówienia, opłaty za transport, 

dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy 

przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji. Jeśli Zamawiający spowoduje 

wystąpienie kosztów z powodu nieterminowej płatności rat – pokryje je zgodnie 

z postanowieniami przyszłej umowy leasingowej.
1.42. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.43. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 

określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia.
1.44. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych 

polskich.

http://www.pgk.konskie.pl/


1.45. Zamawiający dopuszcza e-fakturę.
1.46. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a. Cena - waga 100 % ( 100 pkt)

17.2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 
17.3. Liczba punktów będzie liczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku przy 

zastosowaniu zaokrągleń matematycznych. 
17.4. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
17.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 
17.6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

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

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 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.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.47. Czas trwania umowy leasingu 36 miesięcy.
1.48. Opłata wstępna 10% wartości maszyny przedmiotu zamówienia netto.
1.49. Wartość wykupu 1 % wartości maszyny przedmiotu zamówienia netto.



1.50. Przewidziana opcja prawa wykupu w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu 

oznaczonego w umowie leasingu poczym zostanie podpisana umowa kupna – sprzedaży 

przenosząca własność przedmiotu leasingu z Wykonawcy na Zamawiającego.
1.51. Leasing udzielony będzie w złotych polskich.
1.52. Wartość wykupu netto płatna po wystawieniu odrębnej faktury z terminem płatności 14 

dni. 
1.53. Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Zamawiający na swój koszt, u wybranego 

przez siebie ubezpieczyciela.
1.54. Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań z tytułu zawartej 

umowy leasingowej będzie weksel własny „in blanco” Korzystającego.
1.55. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.
1.56. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingowy 

oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.
1.57. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej SIWZ.
1.58. Podmiot któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne przedstawi harmonogram 

spłat, przy czym rata leasingowa w harmonogramie powinna być rozbita na wartość raty 

kapitałowej i raty odsetkowej oraz podatek VAT.
1.59. Jako dzień zapłaty Zamawiający i Wykonawca uznają datę wpływu na konto 

Wykonawcy.
1.60. Termin dostawy przedmiotu leasingu: Zgodnie z postanowieniami SIWZ i złożonej 

oferty.
1.61. Dostawa przedmiotu zamówienia - śmieciarki oraz szkolenie pracowników w zakresie 

obsługi przez przedstawicieli Wykonawcy, dokonane przed odbiorem protokolarnym 

przedmiotu zamówienia.

1.62. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny brutto 
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie liczone będzie od 10 dnia od
wymaganego terminu dostawy. Brak dostawy powyżej 30 dni uważane będzie za 
niedotrzymanie terminu.

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

gwarancji w wysokości 500 zł brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z punktem 3.11. ppkt 80 h

c) za niedotrzymanie czasu reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę - 100 zł za każdą godzinę 

opóźnienia naprawy zgodnie z zapisem w punkcie 3.11 ppkt 80 h.



1.63. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w art. 471 K.C. do wysokości poniesionej szkody.

1.64. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia

20.1. Zgodnie z art. 179 ustawy, 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. 

20.2. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w 
dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 - art. 198 g ustawy. 

20.3.  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. 

20.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę; 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego; 
e) opisu przedmiotu zamówienia; 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

20.5. 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. 

20.6. 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. 



20.7. 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. 

20.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

20.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

20.10. 0dwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zadanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

20. Wykaz załączników 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika

1. Załącznik nr 1 Formularz Oferty

2. Załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania

3 Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
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