
Sygnatura akt: 2/ZP/GPK/2017

                      

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. „Zakup i dostawa samochodu
ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe w formie leasingu operacyjnego na

potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o.o.”

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej 209.000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie
hakowe w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Gminnego

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o.o.”

Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 21 stron.

Zatwierdzam w dniu 07.09.2017r.

..............................................................................
     (data i podpis kierownika Zamawiającego)
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1) ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Adres Zamawiającego: ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy
NIP:  592-19-86-926
REGON:  192631585
Tel.: (058) 588 06 92 
E-mail:gpk@skarszewy.pl
Godziny urzędowania (pracy): poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 1500

środa w godz. od 700 do 1600 
piątek w godz. od 700 do 1400

2) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony (art. 39 – 46 ustawy Pzp) w związku z art. 10 ustawy Pzp.

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie  obejmuje  wykonanie  dostawy  polegającej  na:  Zakup  i  dostawa
samochodu  ciężarowego  wyposażonego  w  urządzenie  hakowe   w  formie  leasingu
operacyjnego na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp.
z o.o., tj.:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w
urządzenie hakowe, rok produkcji nie starszy niż 2008 wraz ze szkoleniem pracowników
w  zakresie  jego  obsługi,  w  formie  leasingu  operacyjnego  tj.  odpłatne  korzystanie  w
ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat (60 miesięcy)
od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu.

Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

I. Czas  trwania  umowy  (okres  leasingu  operacyjnego  –  60  miesięcy)  -  ustala
się wysokość  rat  leasingowych  opartych  na  stałej  stopie  procentowej  (okres
odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 60 miesięcy).

II. Czynsz  inicjalny,  jako  opłata  wstępna  –  10  %  (zostanie  przekazana  przez
Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty podpisania protokolarnego odbioru końcowego
(tj. protokołu zdawczo – odbiorczego) przedmiotu umowy i otrzymaniu faktury.

III. 59 równych rat (począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy).

IV. Wartość wykupu, stanowiąca jednocześnie 60 ratę - 10 %.

V. Waluta leasingu: PLN.

VI. Zabezpieczenie: brak

VII. Zamawiający  przed  udzieleniem  leasingu  przekaże  Wykonawcy,  którego  oferta
zostanie wybrana aktualne zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości.
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VIII. Sprawozdania finansowe zamawiającego będą dostępne na wniosek wykonawcy.

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) wcześniejszej spłaty całości lub części leasingu bez ponoszenia dodatkowych
prowizji i opłat bez konieczności uzyskiwania zgody banku,

b) dokonania  przesunięcia  terminu  spłaty  poszczególnych  rat  leasingowy  co
najmniej  dwa  razy  w  ciągu  12  miesięcy  w  okresie  objętym  umową,  po
uprzednim zawiadomieniu leasingodawcy o takim zamiarze, 

2) Wykonawca  przyjmując  do  realizacji  przedmiot
Umowy zobowiązuje się do zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Prawo  zamówień  publicznych,  jeżeli  wykonywanie  tych  czynności  polega  na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974  r.  -  Kodeks  pracy  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1502,  z  późn  zm.),  osoby/osób
wykonującej/cych następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności
techniczno  -  formalne  związane  z  udzieleniem  i  obsługą  leasingu  w  tym  m.in.
ofertowanie, ustalanie bieżących sald.

3) Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert
wariantowych.

4) Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert
częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną
odrzucone.

5) Zamawiający  nie  posiada  zaległych  zobowiązań  w
bankach, ani wobec ZUS i US.

6) Kod CPV: 34.13.41.00-6, 66.11.40.00-2

7) Szczegółowy  opis  techniczny  przedmiotu
zamówienia - specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7
do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Opis  ten  zawiera  minimalne
wymagania,  co  oznacza,  że  Wykonawca  może  oferować  przedmiot  zamówienia
charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi

4) 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.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

5) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i GWARANCJI

1. Wymagany  termin  dostawy  -  maksymalnie  21  dni od  daty  podpisania  umowy
leasingowej.
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2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na oferowany pojazd następujących
warunków gwarancji: - minimum 2 miesięcy na całość pojazdu, - minimum 24 miesiące
na urządzenie hakowe.

6) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać  się  Wykonawcy, którzy nie  podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w
niniejszej SIWZ.

2. udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają
następujące warunki:

Posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę samochodu ciężarowego wyposażonego w
urządzenie  hakowe  w formie  leasingu  operacyjnego,  o  wartości  robót,  co  najmniej
150.000,00 zł brutto każda.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  wykonawcy, którzy  spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  wykonawcy, którzy  spełniają
warunki,  dotyczące  zdolności technicznej  lub zawodowej.  Ocena spełniania  warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  wykonawcy, którzy  spełniają
warunki,  dotyczące  posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do prowadzenia  określonej
działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów.  Ocena  spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

7) PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę
na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający,  na podstawie  art.  24 ust.  5 ustawy Pzp, wykluczy również z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
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 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);

3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16- 20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić
naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli  wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,  orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i
szczególne  okoliczności  czynu  Wykonawcy,  uzna  przedstawione  dowody  za
wystarczające.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania,
ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do  oferty,  w  celu  wstępnego  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
aktualne na dzień składania ofert:

Wymagany dokument:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
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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:

Wymagany dokument:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający  przed  udzieleniem zamówienia,  wezwie  Wykonawcę,  którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) W  celu  wykazania  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu należy przedłożyć:

Wymagany dokument:

Wykaz dostaw

Wykaz  dostaw  lub,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
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 - oświadczenie 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 albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu -  zgodnie z  załącznikiem nr 4 do SIWZ;

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
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Wymagany dokument:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej

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.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem podatków, wystawionego nie  wcześniej  niż  3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału  w  postępowaniu,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca
zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  podatkowym  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.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego
dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  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.

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Wymagany dokument:

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej 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  ustawy  Pzp,
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wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokument  potwierdzający  niezaleganie  z  opłacaniem  podatków  przez
wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  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,  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione
nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  ww.
dokumentów, 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,  z  uwzględnieniem  terminów  ich
ważności.

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.

4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  będzie  dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte  wykonanie zamówienia
publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Wymagany dokument:
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Zobowiązanie  podmiotów  trzecich  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów.

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca
polega,  do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

5) Inne wymagane dokumenty:

a) Formularz ofertowy
Formularz ofertowy

b) Wykaz  części  zamówienia,  której  wykonanie  wykonawca  zamierza
powierzyć podwykonawcom
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

c) Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

d) Wzór umowy
Wzór  umowy  sporządzony  przez  wykonawcę,  uwzględniający  zapisy
wymienione w Rozdziale 3 oraz 22 SIWZ

e) Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo, jeżeli  Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

5. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

6. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia,  jeżeli  Zamawiający  posiada  aktualne  oświadczenia  lub  dokumenty
dotyczące  tego  Wykonawcy,  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i
ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobligowany  jest  do  wskazania  Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
wskazania  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów  w  formie  elektronicznej  pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
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Zamawiający może żądać  od Wykonawcy przedstawienia  tłumaczenia  na język  polski
wskazanych  przez  Wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez  Zamawiającego
dokumentów.

7. Oświadczenia,  dotyczące  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  na  których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp  oraz  dotyczące  Podwykonawców, składane  są  w  oryginale.  Dokumenty,  inne  niż
oświadczenia,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  Podwykonawca,  w zakresie
dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem następuje  w  formie  pisemnej  lub  w formie
elektronicznej.

8. W  przypadku  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.

9. Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić
dokumentów  dotyczących  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych  przez
Zamawiającego,  może  przedstawić  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

9) INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  POLEGAJĄCYCH  NA  ZASOBACH
INNYCH  PODMIOTÓW,  NA  ZASADACH  OKREŚLONYCH  W  ART.  22A
USTAWY PZP

1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  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 nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,
musi  udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający  oceni,  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
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oraz  zbada  czy nie  zachodzą  wobec tego podmiotu  podstawy wykluczenia,  o  których
mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.

4. 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.

5. 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, składa także
druki oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art.  22a ustawy Pzp, przedstawienia  w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 8 ust. 4, pkt 2
SIWZ.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych  w art.  22a  ustawy Pzp,  będzie  dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami
gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  Zamawiający  może  żądać
dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia

publicznego;
4) czy podmiot,  na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których
wskazane zdolności dotyczą.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają
spełnienia  przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu  lub zachodzą  wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,

jeżeli  wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 9, pkt 1 SIWZ.
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10) INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  ZAMIERZAJĄCYCH  POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
Podwykonawcom.

11) INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
takim  przypadku  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez
Wykonawców, wypełniony  druk  oświadczenia,  o  którym  mowa  w Rozdziale  8  ust.  1
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

12) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB
DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz.  1830),  osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615).

2. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,
wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu
środków  komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy z  dnia  18  lipca  2002  r.  o
świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W  postępowaniu  oświadczenia,  składa  się  zgodnie  z  wzorem
standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w  języku
polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
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6. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie
treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż  na  2  dni  przed  upływem terminu  składania  ofert  -  pod warunkiem że  wniosek  o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  po  upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 12 pkt 6, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpoznania.

8. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 12 pkt 6.

9. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.

11. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pan  Łukasz  Klamann–  w  sprawach  dotyczących  przedmiotu  zamówienia,  procedur
udzielania zamówienia publicznego, tel. (nr 58 588 – 06-92), e-mail: gpk@skarszewy.pl

13) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

14) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem
terminu składania ofert.

3. W przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania
ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.

4. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w
postępowaniu.

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty
niepodlegające  odrzuceniu,  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi
być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

6. Oferta  musi  być  sporządzona  według  wzoru  formularza  oferty
stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

7. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  zrozumiale  i
czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

8. Strony  oferty  wraz  z  załącznikami  powinny  być  kolejno
ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby)  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy,  zgodnie  z  formą  reprezentacji
określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej
stronie  oferty  podpis  (podpisy)  winny  być  opatrzone  pieczęcią  imienną  Wykonawcy.
Pozostałe strony mogą być parafowane.

9. Jeżeli  uprawnienie  dla  osób  podpisujących  ofertę  nie  wynika  z
załączonych  dokumentów  rejestrowych,  do  oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo
udzielone  przez  osoby  uprawnione,  figurujące  w  rejestrze  handlowym  lub  innym
dokumencie.  Pełnomocnictwo  musi  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii
poświadczonej notarialnie.

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.

1) Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym  opakowaniu,  uniemożliwiającym  odczytanie  jego  zawartości,
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:
„Oferta  na: Zakup  i  dostawa  samochodu  ciężarowego  wyposażonego  w
urządzanie  hakowe  w  formie  leasingu  operacyjnego  na  potrzeby  Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego  w Skarszewach  Sp.  z  o.o.;   NIE OTWIERAĆ
przed: 15.09.2017r. godz. 10:05”.

11. Wykonawca może  wprowadzić  zmiany lub wycofać  złożoną przez
siebie  ofertę  wyłącznie  przed  terminem  składania  ofert  i  pod  warunkiem,  że  przed
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w
ust. 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
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12. W  sytuacji,  gdy  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w
terminie  składania  ofert,  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  zastrzec  wraz  z
uzasadnieniem,  które  spośród  zawartych  w  ofercie  informacji  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa  i  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania.
Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w
ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu  w  siedzibie
Zamawiającego:  Gminne  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Sp.  z  o.o.  ul.  Gdańska  6,
83-250 Skarszewy, w pokoju nr 2, w terminie do dnia 15.09.2017 r., do godziny 10  00.

2. Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi Wykonawcę o złożeniu  oferty po terminie  oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 15.09.2017r. o godzinie 10  05 w Sali nr 2a , w
swojej siedzibie, pokój nr 2a.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i
warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 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.

17) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi  cenę za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  na załączonym do
siwz  formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  1  do  siwz) według  zasad  określonych  w
sposobie wypełnienia tego formularza.
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2. Oferta powinna zawierać jedną, zryczałtowaną cenę brutto za realizację dostawy. W
celu prawidłowego wyliczenia ceny należy ściśle wypełnić bez poprawek i skreśleń druk
oferty stanowiący (załącznik nr 1 do siwz).

3. Należy wyszczególnić odpowiednio cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Błędy
w obliczeniach  w tabeli  lub niezgodność tych  obliczeń z  ceną całej  oferty spowodują
odrzucenie oferty. 

4. W  zryczałtowanej  cenie  oferty  należy  uwzględnić  wszelkie  koszty  wykonania
zamówienia. Cena powinna być wyrażona w złotych oraz określona jednoznacznie i w
ostatecznej wysokości.

5. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6. Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub,  jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

18) OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ
PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w siwz.

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:

a) Najniższa cena oferty - 60 %

Punkty będą przyznawane według wzoru:

Cena oferowana najniższa
C= x 60

Cena oferty badanej 

b) Najmłodszy rocznik pojazdu ciężarowego - 40%

Punkty będą przyznawane według wzoru:

   Rocznik pojazdu badanej oferty
R =                x 40

    Najmłodszy rocznik pojazdów 
                    z ważnych ofert 
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3. O  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  zadecyduje  najwyższa  liczba  uzyskanych
punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający nie  będzie  prowadził  negocjacji  z  Wykonawcą dotyczących  złożonej
oferty  oraz  dokonywał  jakiejkolwiek  zmiany  w  treści  złożonej  oferty,  z  wyjątkiem
określonym w ust. poprzedzającym.

1. Po dokonaniu  oceny punkty przyznane  przez  każdego z  członków
Komisji  Przetargowej  zostaną  zsumowane  dla  każdego  z  kryteriów  oddzielnie.  Suma
punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej
oferty.

2. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od
Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest
prowadzenie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

3. 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, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe,
wydają  się  rażąco  niskie  w stosunku do przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z
wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych
rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków wykonywania
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016
r. poz. 1265);

b) pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie  odrębnych
przepisów;

c) wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o
zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane
jest zamówienie;
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d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

7. Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,
spoczywa na Wykonawcy.

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
lub jeżeli  dokonana ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami  potwierdzi,  że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający odrzuci  każdą  ofertę  w przypadku zaistnienia  wobec
niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

19) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została  oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1
ustawy  Pzp  oraz  udostępni  na  stronie  internetowej  gpk.skarszewy.pl  i  w  miejscu
publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje, o których mowa
w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.

3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 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 ustawy Pzp.

20) INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w
terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej  współpracę
tych  Wykonawców.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w
art.  93  ust.  1  i  ust.  1a  ustawy  Pzp.  O  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający
zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

18



21) WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.

22) ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD  WYKONAWCY,  ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w
urządzenie hakowe, rok produkcji nie starszy niż 2008 wraz ze szkoleniem pracowników
w  zakresie  jego  obsługi,  w  formie  leasingu  operacyjnego  tj.  odpłatne  korzystanie  w
ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat (60 miesięcy)
od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu.

a. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa
wg wzoru obowiązującego u leasingodawcy Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą
ofertę.

2. Wzór,  o  którym mowa w punkcie  ust.  1.  musi  zawierać  poniższe
zapisy:

a. Czas  trwania  umowy  (okres  leasingu  operacyjnego  –  60  miesięcy)  -  ustala
się wysokość  rat  leasingowych  opartych  na  stałej  stopie  procentowej  (okres
odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 60 miesięcy).

b. Czynsz  inicjalny,  jako  opłata  wstępna  –  10  %  (zostanie  przekazana  przez
Zamawiającego  w  ciągu  3  dni  od  daty  podpisania  protokolarnego  odbioru
końcowego (tj. protokołu zdawczo – odbiorczego) przedmiotu umowy i otrzymaniu
faktury.

c. 59  równych  rat  (począwszy  od  miesiąca  następnego  po  miesiącu,  w  którym
dokonano protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy).

d. Wartość wykupu, stanowiąca jednocześnie 60 ratę - 10 %.

e. Waluta leasingu: PLN.

f.     tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży
wniosek  o  wykonanie  niestandardowej  obsługi  umowy lub  też  jeżeli  Zamawiający
spóźniał się  będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w
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tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą  tylko na wniosek lub z winy
Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana.

g. Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu

h. Raty  leasingowe  uiszczane  będą  w  terminach  comiesięcznych  od  miesiąca
następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat
leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią
umowy leasingowej.

i. wcześniej  spłaty  poszczególnych  rat  leasingowych  jest  możliwa  po  uzyskaniu
indywidualnej  zgody wydanej przez Wykonawcę

j. zamawiający ma możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych dwa
razy w ciągu 12 miesięcy

k. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
 

23) POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

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 ustawy Pzp.

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. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp czynności  Zamawiającego  podjętej  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub
zaniechania  czynności,  do której  Zamawiający  jest  zobowiązany na podstawie  ustawy
Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy  Pzp,  zawierać
zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  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
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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. Odwołanie  wnosi  się  w terminach  określonych  w art.  182 ustawy
Pzp.

8. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca  zamieszkania  Zamawiającego,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby
Odwoławczej  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Krajowej  Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24) AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

25) POZOSTAŁE INFORMACJE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej  SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1. Formularz Ofertowy;
2. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału;
4. Wykaz dostaw
5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
6. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom;
7. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów;
8. Specyfikacja techniczna 
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Załącznik nr 1 do siwz 
  
......................................................................
           (pieczęć firmy)                                                                                    

...........................................
                     (miejscowość i data )

Dane Wykonawcy:
zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa …………………………………………………

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

ulica …………………., nr domu …………, nr lokalu …………., kod pocztowy ……..……..,

miejscowość:  ……………………………., tel:  ……………………, fax:  ………………….,

adres  e-mail:  …………………………wpisany  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod

Nr KRS: ............................................... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

pod  nr  .............................   z  dnia  ........................................  NIP  ……………………….

REGON ..............................................

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6,

83-250 Skarszewy

OFERTA

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  na:  Zakup  i  dostawę
samochodu  ciężarowego  wyposażonego  w  urządzenie  hakowe  w  formie  leasingu
operacyjnego na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z
o.o., tj. za zryczałtowaną cenę brutto: 

………….………….… zł netto + ……….…% VAT = ………….…….……………. zł brutto

słownie: ………………………………………………………………………… złotych brutto.

Powyższą cenę obliczono zgodnie z wszystkimi postanowieniami SIWZ i na podstawie cen
wynikających z poniższej tabeli:

Lp. Składniki ceny
Cena

jednostkowa
netto

Ilość
Wartość

netto
Stawka

VAT
Cena brutto

w PLN

1.
Czynsz inicjalny 10 % 
wartości przedmiotu 
leasingu 

1

2.
Łączna suma rat od nr 1 
do nr 59 

59

3. Kwota wykupu, 1
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stanowiąca jednocześnie 
60 ratę – 10 % 

4.

Wartość ubezpieczenia 
samochodu ciężarowego 
wyposażonego w 
urządzenia hakowe w 
okresie leasingu 
(ubezpieczenie „All risks”)

5. Koszt rejestracji pojazdu 

6.
Ew. inne koszty i opłaty 
niezbędne do realizacji 
zamówienia 

RAZEM - Całkowite koszty 
wykonania zamówienia, tj. 
suma wierszy 1-6: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi  warunkami zamówienia,  nie
wnosimy do nich uwag.

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie – maksymalnie 21 dni
od daty podpisania umowy leasingowej.

3. Oświadczamy,  że  na  oferowany pojazd  udzielimy  minimum 2 miesięcy  na
całość pojazdu, - minimum 24 miesiące na urządzenie hakowe bez limitu motogodzin,
liczonych od daty końcowego odbioru pojazdu.

4. Oświadczamy,  że  zamierzamy  powierzyć  do  wykonania  podwykonawcom
następujące prace: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczamy,  że  jesteśmy  związani  ofertą  przez  okres  30  dni,  licząc  od
terminu składania ofert. 

Oferta  została  złożona na ..................  kolejno ponumerowanych kartkach.  Integralną część
oferty stanowią następujące dokumenty:

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

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

       (miejscowość i data)              (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do siwz 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samochód ciężarowy musi spełniać niżej wyspecyfikowane wymagania:
 Nowy lub używany (z przebieg do 300.000km),  rok produkcji nie starszy niż 2008r.
 Skrzynia biegów automatyczna ze sprzęgłem, dopuszczalna manualna 
 Opony o zużyciu bieżnika nie większym niż 60% na obu osiach
 Dwie osie o rozstawie od 3500mm do 4000mm
 Dopuszczalna masa całkowita od 17.500kg do 18.500kg
 Silnik o mocy od 210 KM do 250 KM
 Napęd 4x2
 Klasa emisji spalin Euro 4 lub wyższa
 Kabina dwuosobowa, dzienna, fotel kierowcy z regulacją i pasami bezpieczeństwa
 Zawieszenie – resor-poduszka
 Światła  przednie  drogowe  oraz  dodatkowe  oświetlenie  robocze  przód/tył,  światła
ostrzegawcze, halogeny umieszczone nad przednią szybą
 Wyposażenie  dodatkowe:  Klimatyzacja,  Szyby  i  lusterka  sterowane  elektrycznie,
blenda przeciwsłoneczna, belka ostrzegawcza, Skrzynka narzędziowa

1. Gwarancja na pojazd na okres min. 2 miesięcy bez limit motogodzin.
2. Odległość  autoryzowanego  punktu  serwisowego  nie  więcej  niż  100  km  od  siedziby

Zamawiającego.

Zabudowa urządzenia hakowego  musi spełniać niżej wyspecyfikowane wymagania:
 Nowa
 Nominalna moc załadunku 10t, maksymalna techniczna moc załadunku 12t
 Długość przewożonych kontenerów 4500mm
 Teleskopowe ramię główne, długość teleskopowania T=900mm
 Wysokość haka H=1200mm
 Ciśnienie robocze 25-30Mpa
 Blokada hydrauliczna kontenera
 Zbiornik oleju 60l
 Masa własna urządzenia 1400 kg(±5%)
 Odbiór urządzenia hakowego przez UDT
 Wyposażenie  dodatkowe:  szerokie  rolki  zapewniające  stabilność  prowadzenia
kontenera; rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przygotowana
do montażu modułowego (przykręcanie na śruby do podwozia) nowy model; sterowanie z
wewnątrz  i  z  zewnątrz  pojazdu  (bez  elektrozaworów);  uszczelnienie  siłowników
hydraulicznych;  rozdzielacz  hydrauliczny;  pompa  hydrauliczna;  łożyskowania  wysuwu
haka  urządzenia  na  tarnamidzie;  tylna  belka  przeciwnajazdowa;  boczne  osłony
przeciwnajazdowe;  kosz  na  siatkę;  podesty  robocze  po  obu  stronach  urządzenia;
wyprowadzenie hydrauliki do napędu innych urządzeń poprzez zawór trójdrożny ¾ cala
ustawiony poziomo, czołownica do montażu pługa.

1. Gwarancja producenta na okres min. 24 miesięcy
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