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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ ) 

 
 
 

Znak  sprawy  ZGKiM 400/01/2008 

 
 
 

Nazwa  zamówienia:  „Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni 
ładunkowej 16,0 – 17,0 m³ na podwoziu samochodowym” 

 
 
 

Postępowanie  w  trybie:  przetarg  nieograniczony  

     
     

Rodzaj:    dostawa 

 
 
 

Zamawiający:   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 48- 231 Lubrza 
ul. Wolności 73 

 
 
 
 
     ......................................................................... 
      (podpis Przewodniczącego Komisji  Przetargowej) 
                                                                            
        ZATWIERDZAM: 
 
         
     ....................................................................................... 

     (data, podpis i pieczątka  Zamawiającego) 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  SIWZ 
 

CZEŚĆ  OPISOWA 
 

(Warunki  uczestnictwa  w  postępowaniu,  składania  otwarcia  i  oceny  oferty)   
 

 
 OFERTA  (FORMULARZE) 
 

Spis  zawartości  oferty. 
 
A. Formularz  ofertowy. 

 
B. Oświadczenie i załączniki 

 
C. ZałoŜenia do umowy. 
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I. CZĘŚĆ  OPISOWA. 
 
I.   Określenie  przedmiotu  zamówienia. 
 
Niniejsza specyfikacja dotyczy  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej powyŜej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na  realizację  zadania  pn.  „Dostawa (leasing 
operacyjny) śmieciarki na podwoziu samochodowym dla potrzeb Zamawiającego 
 
1. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia: 
 
Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) śmieciarka na podwoziu samochodowym, finansowana w formie leasingu 
operacyjnego (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych). 
Wymagania (parametry) techniczne jakim  odpowiadać musi  oferowana śmieciarka na podwoziu 
samochodowym: 

a. Podwozie samochodu wyprodukowane nie później niŜ 2000 rok  
b. Silnik spełniający normę min EURO 3 o mocy -220 KM 
c. Manualna skrzynia biegów 
d. Blokada tylnego mostu 
e. Zawieszenie- przód resor, tył- pneumatyczne  
f. Przebieg do 180 000 km 
g. Kabina trzy miejscowa 
h. klimatyzacja 
i. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie kierowcy 
j. Układ hamulcowy pneumatyczny z ABS 
k. Układ kierowniczy mechaniczny wspomagany hydraulicznie 
l. Urządzenie ładunkowe wyprodukowane nie póŜniej niŜ 2000 rok 
m. Homologacja na podwozie i zabudowę 
n. Pojemność skrzyni ładunkowej 16,0 do 17,0 m³ 
o. Urządzenie załadowcze – hydrauliczne, tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 

110 litrów do 1100 litrów 
p. Urządzenie do otwierania pokryw pojemników 1100 litrów 
q. Stopień zagęszczenia odpadów – 1:5 
r. Liniowy mechanizm ugniatania śmieci 
s. Mechanizm wypychający śmieci ze skrzyni ładunkowej 
t. Układ centralnego smarowania, zapewniający właściwe smarowanie najbardziej obciąŜonych 

elementów 
u. Układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi 
v. Główny układ sterujący znajdujący się na ścianie bocznej odwłoka sterujący ugniataniem 

śmieci 
w. Dźwignia sterowania mechanizmem wywrotu 
x. Przyciski „STOP” rozmieszczone po obu stronach pojazdu 
y. Stacjonarny serwis producenta podwozia i nadwozia w odległości nie większej niŜ 200 km od 

siedziby Zamawiającego (proszę podać dokładny adres siedziby, telefon i osobę do kontaktu)  
z. Nadwozie i skrzynia ładunkowa  w kolorze niebieskim. 
aa. Dokumentacja techniczna dokonywanych przeglądów w autoryzowanej stacji obsługi, w 

języku polskim  
 

 
1.2. W trakcie rozstrzygania wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dokonania oględzin i weryfikacji danych zawartych w ofercie z stanem faktycznym oraz dokonania 
prób w przeciągu jednego tygodnia po dostarczeniu pojazdu na swój koszt do zamawiającego. 
Nie spełnienie któregokolwiek z wyŜej wymienionych warunków oraz, niezgodność  z  
wymaganiami   będzie podstawą  do  odrzucenia  oferty, a samochód winien zostać odebrany na 
własny koszt dostawcy. 
Koszty związane z dostarczeniem pojazdu do wykonania oględzin i prób ponosi dostawca pojazdu. 
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W przypadku nie spełnienia zawartych w SIWZ warunków i wymagań Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów 
związanych z transportem. 
 
1.3. Wraz z śmieciarką na podwoziu samochodowym Wykonawca dostarczy następującą 
dokumentację : 

a. instrukcję obsługi w języku polskim dla podwozia i nadbudowy dostarczonych przez 
Wykonawcę; 

b. dokument gwarancji dla podwozia i nadbudowy dostarczonych przez Wykonawcę; 
c. świadectwo homologacji kompletnej śmieciarki  na podwoziu samochodowym wydane przez 

Ministra Infrastruktury lub inne dokumenty dopuszczające śmieciarkę na podwoziu 
samochodowym do ruchu drogowego w Polsce ( kopię wyciągu dołączyć do oferty )   

d. katalog części zamiennych w języku polskim. 
e. Dokumentacja fotograficzna pojazdu wykonana w kolorze. 

1.4 Wykonawca zapewni przeprowadzenie oraz udokumentowanie przeglądu przed sprzedaŜnego 
śmieciarki  na podwoziu samochodowym wraz z wszelkimi dopuszczeniami. 
1.5. Wymagania dotyczące gwarancji: dla podwozia i nadbudowy dostarczonych przez Wykonawcę 
Wykonawca zapewni gwarancję na okres co najmniej 3 miesięcy. 
1.6. Wymagania dotyczące serwisu i naprawy śmieciarki na podwoziu samochodowym w okresie 
gwarancji: 
Wykonawca wskaŜe w formularzu ofertowym podmiot odpowiedzialny za zapewnienie usług 
serwisowych i naprawczych dla oferowanej śmieciarki na podwoziu samochodowym.  
1.7. Wykonawca dostarczy śmieciarkę na podwoziu samochodowym do bazy Zamawiającego 
1.8. Wykonawca zapewni przeprowadzenie przeszkolenia osób przeznaczonych do obsługi śmieciarki  
na podwoziu samochodowym na terenie bazy zamawiającego w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, lecz nie później niŜ 7 (siedem) dni od dnia dostarczenia śmieciarki .  
1.9. Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza 
moŜliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 20 (dwadzieścia) % wartości 
zamówienia podstawowego.  
1.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
1.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odpłatnego przetestowania przed dostawą śmieciarki 
na terenie gminy Lubrza. Czas trwania testu nie dłuŜej niŜ 30 godzin. Termin wykonania 
zamówienia:  

a. Śmieciarka  musi być dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy 
leasingu operacyjnego, umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 36 miesięcy. 

b. Proponowany termin dostawy śmieciarki do 7 dni po podpisaniu umowy. 
 
2. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) i aktach 
wykonawczych do ustawy oraz w niniejszej Specyfikacji. ZłoŜenie oferty oznacza akceptację w 
całości i bez zastrzeŜeń warunków określonych w niniejszej Specyfikacji jako wyłącznej 
podstawy postępowania. 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich instrukcji i postanowień zawartych w 
niniejszej Specyfikacji. 

3.2. Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszą Specyfikacją. 
 
3.3. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

A. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy, co naleŜy wykazać 
załączając oświadczenie Wykonawcy – załącznik B. 

B. Profil działalności Wykonawcy powinien odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 
Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 
wymogami ustawowymi, co naleŜy wykazać w załączniku nr 1, zgodnie z załączonym 
wzorem, oraz udokumentować załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, jako załącznik nr 1.1. 
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C. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 
zamówieniem (dostawa śmieciarek na podwoziu samochodowym lub pojazdów o podobnym 
charakterze), co naleŜy wykazać w załączniku nr 2, zgodnie z załączonym wzorem, – 
załącznik nr 2.1 (1-n). Załączone dokumenty muszą być podpisane przez Zleceniodawcę, 
opatrzone datą i zawierać informacje, które potwierdzają wymagane doświadczenie 
Wykonawcy oraz wykonanie zamówienia z naleŜytą starannością. Dodatkowo, załączone 
dokumenty muszą określać wartość wykonanych przez Wykonawcę dostaw. 

D. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, co naleŜy udokumentować załączając kserokopię aktualnego 
zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (załącznik nr 4a) oraz właściwego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (załącznik 
nr 4b), wraz z informacją o ilości osób objętych ubezpieczeniem. Zaświadczenia muszą być 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

E. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek 
partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych lub spółek komandytowo-
akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych – będących 
Wykonawcą, nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo, popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. Niekaralność naleŜy udokumentować załączając 
kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub równowaŜnego 
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby 
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert  

F. Podmioty zbiorowe – będące Wykonawcą, nie mogą być podmiotami, wobec których sąd 
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Niekaralność naleŜy 
udokumentować załączając kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert. 

G. Ocena  spełnienia  w/w  warunków dokonywana  zostanie  zgodnie  z  formułą „spełnia - nie  
spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach  
wyszczególnionych  powyŜej.  Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  wynikać  
jednoznacznie, iŜ  w/w  warunki  wykonawca  spełnił.  Uzupełnienie  wymaganych 
dokumentów  nie  jest  moŜliwe  po  upływie  terminu  składania  ofert,  chyba,  Ŝe  ich  nie 
uzupełnienie  skutkowałoby  uniewaŜnieniem  postępowania. 

H. PowyŜsze  warunki  są  zgodne  z  art. 22 ust. 1  i  art. 24 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych.  Niespełnienie  wyŜej  wymienionych  warunków – chociaŜby  jednego -  oraz  
nie  załączenie  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  
potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  spowoduje  wykluczenie  
Wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia. 

I. Wykluczeniu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając  uzasadnienie  
faktyczne  i  prawne  (art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

J. Ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uwaŜa  się  za  odrzuconą  (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych). 

 
3. Warunki płatno ści:  
4.1 Warunki płatności za przedmiot zamówienia:  

� leasing operacyjny  (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) na 
okres 36 miesięcy. 

� Pierwsza wpłata 10 % wartości przedmiotu zamówienia. 
� rata leasingowa powinna obejmować: spłatę wartości śmieciarki, koszty obsługi leasingu,  

opłaty manipulacyjne, prowizje i inne opłaty ponoszone przez Zamawiającego 
� raty leasingowe w całym okresie spłaty winny być w jednakowej wysokości z wyjątkiem 

pierwszej raty co rocznie, którą naleŜy zwiększyć o wartość ubezpieczenia pojazdu. 
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� opcja odkupu na koniec okresu leasingu w wysokości 1,0 % 
� rozliczenie nastąpi w PLN 

4.2 Wykonawca powinien opracować harmonogram finansowy do umowy.  
Harmonogram powinien określać: 

a. wysokość rat leasingowych (poszczególnych jak i w sumie) z ich rozbiciem na część 
kapitałową obejmującą spłatę wartości śmieciarki na podwoziu samochodowym oraz 
cześć odsetkową stanowiącą w szczególności opłatę za uŜywanie śmieciarki na podwoziu 
samochodowym i sfinansowanie jej zakupu; 

b. wysokość opłat manipulacyjnych, prowizji i wszelkich innych opłat pobieranych przez 
Zamawiającego; 

 
Wszystkie kwoty określone w harmonogramie finansowym podać naleŜy brutto i netto. 

4.3 Termin dokonania wpłaty pierwszej raty leasingowej oraz terminy wpłat miesięcznych rat 
leasingowych określi zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowa. 

 
5.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz    
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  z  podaniem  adresu  poczty  elektronicznej  lub  
strony  internetowej  Zamawiającego.  
 

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na adres: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
48-231 Lubrza  
ul. Wolności 73 
adres poczty internetowej: zgkim@ lubrza.opole.pl  

 
a. Zamawiający  udzieli  niezwłocznie  wyjaśnień,  chyba,  Ŝe  prośba  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  

wpłynęła  do  Zamawiającego  na  mniej  niŜ  6  dni  przed  terminem  składania  ofert. 
Zamawiający jednocześnie  przekaŜe  treść  wyjaśnienia  wszystkim  Wykonawcom,  którym  
doręczono  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania. 

b. Zamawiający  nie zamierza zwołać zebrania wszystkich oferentów. 
c. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  moŜe  w  kaŜdym  czasie,  przed  

upływem  terminu  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  SIWZ.  Dokonaną  w  ten  sposób  
modyfikację  przekaŜe  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ. 

d. Zamawiający  przedłuŜa  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do  
wprowadzenia  w  dokumentach  ofertowych  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści  SIWZ.  
O  przedłuŜeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  wszystkich  
Wykonawców,  którym  przekazano  SIWZ. 

e. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje Wykonawcy  przekazują  pisemnie  na  
adres: 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
48-231 Lubrza  
ul. Wolności 73 
adres poczty internetowej: zgkim@lubrza.opole.pl  

 
f. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą,  telefaksu  lub  

drogą  elektroniczną  uwaŜa  się  za  złoŜone  w  terminie,  jeŜeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  
przed  upływem  terminu  i  została  niezwłocznie  potwierdzona  pisemnie. 

 
6. Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami. 

Do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  wyznaczono  osoby: 
Kamil Postawa tel.077 4376266 w.45 
 

7. Wymagania  dotyczące   wadium – nie dotyczy. 
 
8. Termin  związania  ofertą. 
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Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  związany  złoŜoną  ofertą.   
Termin  związania  z  ofertą  wynosi  30  dni,   
Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert. 
 

9. Opis  sposobu  przygotowania  oferty. 
 

Oferta  musi  być  złoŜona  z  zachowaniem  formy  pisemnej,  w  języku  polskim  pod  rygorem  
niewaŜności. 
Cena  oferty  musi  być  podana  w  PLN. 
Ofertę  naleŜy  złoŜyć  na  formularzach  zgodnych  z  załączonymi  w  SIWZ  wzorami,  a  jej  
zawartość  musi  być  zgodna  ze  spisem  zawartości  oferty. 
Jeden  Wykonawca  moŜe  złoŜyć  tylko  jedną  ofertę. 
Oferta  musi  być  złoŜona  w  zamkniętej  kopercie,  na  której  naleŜy  napisać: 
nazwę  i  adres  Zamawiającego  podany  w  pkt 6 SIWZ. 
nazwę  zamówienia, 
nazwę  i  dokładny  adres  Wykonawcy  (wszystkich  uczestników  konsorcjum), 
oraz dopisek „Nie  otwierać  przed  wyznaczonym  terminem  otwarcia  ofert” „ŚMIECIARKA” 
 
JeŜeli  zaistnieją  przesłanki  z  art. 11 ust. 4  Ustawy  z  dnia  16.04.1993 r.  o zwalczaniu  
nieuczciwej  konkurencji  (Dz. U. Nr 47,  poz. 211 ze zm.),  tj.  informacje  składane  przez  
Wykonawcę  objęte  są  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  Wykonawca  zobowiązany   jest  złoŜyć  
Zamawiającemu  na  piśmie,  niezaleŜnie  od  oferty ( w odrębnej  kopercie),  dodatkowe  
oświadczenia  o  zastrzeŜeniu  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wraz  z  dokumentami,  co  do  
których  Wykonawca  podjął  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich  poufności. 
Oferta  musi  być  podpisana  we  wszystkich  miejscach  przez  osob(ę)y  uprawnion(ą)e  zgodnie 
z  dokumentami  rejestrowymi albo przez osob(ę)y uprawnion(ą)e zgodnie z przepisami prawa 
albo przez osob(ę)y  posiadając(ą)e  waŜne  pełnomocnictwo do podpisania oferty,  które  naleŜy  
załączyć  do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii (załącznik nr 1.2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez osobę posiadającą waŜne 
pełnomocnictwo, które naleŜy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone w 
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (załącznik nr 1.3.a). W przypadku 
Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oferta musi być 
podpisana we wszystkich miejscach przez  osob(ę)y  uprawnion(ą)e zgodnie z umową spółki albo 
przez osob(ę)y  posiadając(ą)e waŜne pełnomocnictwo, które naleŜy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
(załącznik nr 1.4.a). 
Kserokopie dokumentów  składanych  w  części  „B. Oświadczenie i załączniki”  oferty  muszą  
być opatrzone klauzulą  „Za  zgodność  z  oryginałem”, oraz muszą być podpisane  w sposób 
opisany pod literą h. Dodatkowo kserokopie powinny być opatrzone pieczęcią imienną 
osoby(osób) podpisującej(podpisujących). 
Wykonawca  moŜe,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać  ofertę.  
Naniesienie  zmian  w  ofercie  przez  Wykonawcę  zobowiązuje  go  do  złoŜenia  podpisu  w  
kaŜdym  miejscu  dokonania  zmiany. 
Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złoŜeniem  oferty. 
Zamawiający  odrzuci  ofertę,  jeŜeli: 

� jest  niezgodna  z  ustawą, 
� jej  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ, 
� jej  złoŜenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 
� zawiera  raŜąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia, 
� została  złoŜona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  

udzielenie  zamówienia  do   składania  ofert, 
� zawiera  omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny,  których  nie  moŜna  poprawić  na  

podstawie  art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych,  lub  błędy  w  obliczeniu  ceny, 
� Wykonawca  w  terminie  7 (siedmiu) dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  nie  

zgodził  się  na  poprawienie  omyłki  rachunkowej  w  obliczeniu  ceny, 
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� jest  niewaŜna  na  podstawie  odrębnych  przepisów. 
Zamawiający zawiadomi  równocześnie  wszystkich  Wykonawców  o  odrzuceniu  ofert,  podając  
uzasadnienie  faktyczne  i  prawne. 

 
10. Oferta  musi  zawierać  następujące   dokumenty  i  oświadczenia. 
 

� wypełniony  formularz  ofertowy  (wg  załączonego  wzoru), 
� wszystkie wymagane załączniki,  
� opis techniczny śmieciarki na podwoziu samochodowym, w tym: wykaz parametrów 

oferowanej śmieciarki na podwoziu samochodowym, informacja producenta podwozia na 
temat jego wymiarów, rozstaw osi, dopuszczalnych obciąŜeń i zuŜycia paliwa i/lub 
prospekt producenta podwozia zawierający w/w dane (załącznik nr 8). 

� projekt  umowy  zaakceptowany  przez Wykonawcę (podpisany na  ostatniej  stronie). 
� Kopia świadectwa homologacji kompletnej śmieciarki 

 
11. Miejsce  i  termin  składania  ofert. 
 
11.1. Oferta  musi  wpłynąć  na  adres: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
48-231 Lubrza  
ul. Wolności 73 

           najpóźniej  do dnia 05 lutego 2009 roku godzina 10:00 
 pokój nr 4(KASA) 
 
11.2. Ofertę  złoŜoną po terminie  zwraca  się  bez  otwierania  po  upływie  terminu przewidzianego  

na  wniesienie  protestu (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych). 
11.3. Otwarcie  ofert  nastąpi  5 lutego 2009 rok pokój nr 1 siedziba Zamawiającego o godzinie 10:15  
11.4. Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich  składania,  

z  tym  Ŝe  dzień,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert,  jest  dniem ich  otwarcia (art. 86 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

11.5. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza  
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia (art. 86 ust. 3. ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  a takŜe 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania  zamówienia, okresu gwarancji i  warunków  
płatności  zawartych  w  ofertach. Informacje te przekazuje się  niezwłocznie  Wykonawcom,  
którzy  nie  byli  obecni  przy  otwarciu  ofert,  na  ich  wniosek (art. 86 ust. 4 i 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych). 

 
12. Opis  sposobu  obliczenia  ceny. 
 
12.1 Cena – naleŜy  przez  to  rozumieć  cenę  w  rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt. 1  ustawy  z  dnia  5  

lipca  2001r.  o  cenach  (Dz. U. Nr 97, poz. 1050,  z  2002r. Nr 144,  poz.1204  oraz  z  2003r. 
Nr  137, poz. 1302); 
Cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  wszystkich  jej  elementów,  zawierająca  wszystkie  
koszty  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  określonego  w  pkt. 1  SIWZ.  Wszystkie  ceny  
określone  przez  Wykonawcę  są wiąŜące w okresie obwiązywania umowy i nie będą podlegały 
zmianom ani waloryzacji.   

  
13. Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  

między  Zamawiającym  a  Wykonawcą. 
Rozliczenia umowy  będą  prowadzone  w  złotych  polskich. 

 
14. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiaj ący  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  

podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert. 
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14.1 Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  
określonych  w  SIWZ. 
14.2. Kryteriami  oceny oferty są:  
 

cena 80% 
termin dostarczenia 20% 

                     
14.3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyŜej kryterium oraz jego 

wagi. Oferty będą oceniane punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i 
ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyŜsze kryteria wg niŜej opisanych zasad. 

14.4. Kryterium – cena 
Cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  wszystkich  jej  elementów,  zawierająca  wszystkie  
koszty  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  określonego  w  pkt. 1.1.  SIWZ.  Wszystkie  
ceny  określone  przez  Wykonawcę  są  obowiązujące  w  okresie  waŜności  umowy  i nie 
będą  podlegały  zmianom  ani  waloryzacji.  

                               
 
                                       Minimalna oferowana cena brutto 
              Cena =                                                                          x 100 punktów x 80 % 
                                              Cena brutto badanej oferty 
  

 
14.5. Kryterium – zadeklarowany przez Wykonawcę termin dostarczenia śmieciarki  na podwoziu 
samochodowym 
Proszę określić termin w dniach, licząc od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym  
 
                                                                   Najkrótszy podany w ofertach termin 
Termin dostarczenia    =                                                                                 x 100 pkt. x 20% 

           Termin w badanej ofercie 
 
14.6. Sposób oceniania ofert: 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na 
podstawie kryteriów oceny ofert, przez co naleŜy rozumieć ofertę, która przedstawi 
najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w pkt 14. niniejszej SIWZ. 

14.7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia. 

 
15. Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 
przetargu w celu zawarcia umowy (art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 
15.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie nie krótszym niŜ 7 
(siedem) dni ale nie dłuŜszym niŜ 14 dni od czasu ogłoszenia wyników postępowania. 
15.2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 (trzech) dni od momentu 
powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie do sprawnego zawarcia umowy. 
15.3. Na Ŝądanie oferenta , przed ZłoŜeniem ofert , Zamawiający udostępni dokumenty finansowe 
potwierdzające przychody i koszty Zamawiającego (bilans na koniec ostatniego roku obrotowego, 
rachunek wyników na koniec ostatniego roku obrotowego, deklarację podatku dochodowego za ostatni 
rok CIT-8, deklarację podatku dochodowego za ostatni miesiąc CIT-2 i inne, wskazane przez 
wybranego Wykonawcę dokumenty). 
15.4. Przed zawarciem umowy Zamawiający udostępni na Ŝądanie wybranego Wykonawcy: 

a. aktualny  odpis  z  Krajowego  Rejestru Sądowego; 
b. aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego o nie zaleganiu  z 

opłaceniem  podatków; 
c. aktualne  zaświadczenie właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych o nie  

zaleganiu  z  opłaceniem  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenia   zdrowotne  lub  
społeczne; 
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d. zaświadczenia z banków prowadzących rachunki bankowe Zamawiającego; 
e. inne, wskazane przez wybranego Wykonawcę dokumenty. 

 
 
16. UniewaŜnienie  postępowania. 
16.1.  Zamawiający  uniewaŜni  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeŜeli: 

1) nie  złoŜono  Ŝadnej  oferty  nie  podlegającej  odrzuceniu , 
2) cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyŜsza  kwotę,  którą  Zamawiający  moŜe  przeznaczyć  

na  sfinansowanie  zamówienia; 
3) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności   powodująca,  Ŝe  prowadzenie  postępowania  lub  

wykonania  nie  leŜy  w  interesie  publicznym,  czego  nie  moŜna  było  wcześniej  
przewidzieć; 

4) postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemoŜliwiającą  zawarcie  waŜnej  umowy  w  
sprawie  zamówienia  publicznego. 

16.2.  O  uniewaŜnieniu  postępowania, o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadamia  
równocześnie  wszystkich  Wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia,  
podając uzasadnienie  faktyczne  i  prawne. 

16.3.  W  przypadku  uniewaŜnienia  postępowania  z  przyczyn  leŜących  po  stronie   
Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złoŜyli  oferty nie  podlegające  odrzuceniu,  
przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa  w  postępowaniu,  w  
szczególności  kosztów  przygotowania  oferty. 

 
17. Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  naleŜytego  wykonania  umowy – nie  dotyczy. 
 
18. Istotne  dla  Stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  
jeŜeli    Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  
zamówienia  publicznego  na  takich  warunkach. 
Istotne  dla  Stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  
sprawie  zamówienia  publicznego,  zawarto  w  projekcie  umowy  stanowiącym  część  C  SIWZ. 

 
19.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  

postępowania  o  udzielenie  zamówienia. 
19.1.  Wobec  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz  w  

przypadku  zaniechania  przez  Zamawiającego  czynności  do  której  jest  obowiązany  na  
podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych,  moŜna  wnieść  pisemny  protest  do  
Zamawiającego  wyłącznie  za  pośrednictwem: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
48-231 Lubrza 
ul. Wolności 73 

19.2.  Protest  wnosi  się  w  terminie  7  dni  od  dnia,  w  którym  Wykonawca   powziął  lub  mógł  
powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego  wniesienia.  Protest  
uwaŜa  się  za   wniesiony  z  chwilą,  gdy   doszedł   on  do  Zamawiającego  w  taki  sposób,  Ŝe  
mógł  zapoznać  się  z  jego  treścią. 

19.3.  Protest  dotyczący  postanowień  SIWZ  wnosi  się  nie  później  niŜ  3  dni  przed  upływem  
terminu  składania  ofert. 

19.4.  Wniesienie  protestu  jest  dopuszczalne  tylko  przed  zawarciem  umowy. 
19.5.  Zamawiający  odrzuca  protest  wniesiony  po  terminie  lub  wniesiony  przez  podmiot  

nieuprawniony.  Protest  powinien  wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub  zaniechanie  
Zamawiającego,  a  takŜe  zawierać  Ŝądanie,  zwięzłe przytoczenie  zarzutów  oraz   
okoliczności  faktycznych  i  prawnych  uzasadniających  wniesienie  protestu. 

 
 
 

.................................................   
podpis i pieczątka  Zamawiającego 
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NaleŜy  wypełnić  i  podpisać  załączone  formularze 

 
 
 
 

................................................................................. 
(pieczęć  firmowa  oferenta) 

 
 
 

................................................................................. 
(data  sporządzenia  oferty) 

 
 
 
 
 

II.  OFERTA 
 
 
 

 
 

Nazwa zamówienia: „Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki  na podwoziu samochodowym dla 
potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 48-231 Lubrza  
   ul. Wolności 73 

 
 

                
 
Zamawiający:    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
                             48-231 Lubrza  
                             ul. Wolności 73 

 
                              

 
 
 
 
 
  

 
Ilość  parafowanych  i  ponumerowanych  stron  oferty :  ...........  szt. 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  OFERTY 

 
Załącznik Dokument Podać nr strony w 

ofercie albo 
uczynić adnotację 

„nie dotyczy” 
A 

 
FORMULARZ  OFERTOWY  

B OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

1 Status prawny Wykonawcy  

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy 

 

1.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty  

1.3 Pełnomocnictwo – dot. Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o udzielenie zamówienia 

 

2 Wykaz zamówień wykonanych przez Wykonawcę  

2.1 (1-n) Dokumenty (referencje) potwierdzające naleŜyte wykonanie 
zamówień przez Wykonawcę 

 

3 Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia  

4a Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu 
Skarbowego 

 

4b Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

5 (5-n) Informacja  z  Krajowego   Rejestru  Karnego w  zakresie  
określonym  w  art.  24  ust. 1 pkt.4-8  ustawy 

 

6 Informacja  z  Krajowego   Rejestru  Karnego w  zakresie  
określonym  w  art.  24  ust. 1 pkt.9  ustawy 

 

7 Harmonogram finansowy  

8 
 

Opis techniczny śmieciarki na podwoziu samochodowym  

9 Kopia świadectwa homologacji   
C 

 
PROJEKT UMOWY    

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

podpis  i  pieczątka  Wykonawcy   
Uwaga! 
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Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  wszystkie  wymagane  dokumenty  i  załączniki.  Załączone  
kserokopie  dokumentów   muszą  być  uwiarygodnione  przez  Wykonawcę –  
za  zgodność  z  oryginałem. 
 

 
A. FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Firma/Nazwa  Wykonawcy:   ....................................................................................................... 

 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

 
Nr  telefonu   .......................................  nr  faxu ......................................... 

 
Nazwa  zamówienia: „Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki  na podwoziu samochodowym dla 
Zamawiającego  
Zamawiający:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
                       48-231 Lubrza  
                       ul. Wolności 73 
 
 
Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  zamówienia   oraz  warunkami  umowy,  Wykonawca 

zobowiązuje się  do  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  ww.  warunkami  oraz do usunięcia  
wszelkich  ewentualnych wad. 

 
Oferuję  wykonanie  zamówienia  za: 
Łączna cena brutto, tj. suma wszystkich rat leasingowych brutto, innych opłat brutto, które 
poniesie Zamawiający w czasie trwania umowy leasingu, na jaki została zawarta umowa 
leasingu:......................................................... NPL, słownie: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

      w tym: 
      cena netto .........................................NPL 

podatek VAT  ............................................. NPL, w wysokości ...... %  
 

 
Wykonawca oświadcza, Ŝe termin dostarczenia śmieciarki  na podwoziu samochodowym liczony 

od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym wyniesie ........................................ 
(słownie:......................................................................................... 
........................................................................................................................................) dni. 

 
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie usług serwisowych i 

naprawczych jest: 
Firma/Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie usług serwisowych i naprawczych dla 
całej śmieciarki na podwoziu samochodowym / podwozia1:  

 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Siedziba:................................................................................................................................. 
Adres:...................................................................................................................................... 
Nr tel./fax. ............................................................................................................................. 
 

Odległość serwisu stacjonarnego od siedziby Zamawiającego : 
- podwozie ..................km 
Firma/Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie usług serwisowych i naprawczych dla 
nadbudowy:  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
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.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 
Siedziba:................................................................................................................................. 
Adres:...................................................................................................................................... 
Nr tel./fax. ............................................................................................................................. 
Odległość serwisu stacjonarnego od siedziby Zamawiającego : 
- zabudowa .................km 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał  się  z  SIWZ  i nie  wnosi  Ŝadnych  zastrzeŜeń  oraz  jest  w  
stanie,  na  podstawie  przedstawionych  mu  materiałów,  zrealizować  przedmiot  zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe oferowana śmieciarka  na podwoziu samochodowym spełnia wszystkie 
wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Oferta  jest  waŜna  przez  okres  30  dni  od wyznaczonego  terminu  składania  ofert,                    
a  w  przypadku  wygrania  przetargu,  przez  cały  okres  trwania  umowy.  Oferta  moŜe  zostać  
przyjęta  w  dowolnym  czasie  przed   upływem  tego  okresu. 

4. Cena oferty oraz terminy wykonania zamówienia są ostateczne i nie mogą być negocjowane. 
5. Zabronione  jest  zmienianie  postanowień  umowy  oraz  wprowadzanie  do  niej  nowych  

postanowień  niekorzystnych  dla  Zamawiającego,  jeŜeli  przy  ich  uwzględnianiu  naleŜałoby  
zmienić  treść  oferty,  na  podstawie  której  wybrano  wykonawcę. 

6. Oferta,  w  której  zostaną  pominięte  jakiekolwiek  elementy  lub zostaną  zaniŜone  ceny 
7. będzie odrzucona z dalszego postępowania (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych).  
8. Przyjmuje  do  wiadomości,  Ŝe  postępowanie  moŜe  być  uniewaŜnione  w  przypadkach  

określonych w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
 
 

....................................,  dnia ..............................  
 

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

                   podpis  i   pieczątka   Wykonawcy          
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B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Firma/Nazwa  Wykonawcy:  ........................................................................................................ 
 

Adres Wykonawcy : ............... ..................................................................................................... 
 

Nr tel./fax. .................................................................................................................................... 
 
 

Zgodnie  z  art. 22 ust.1  i art. 24  ust.  1  i  2   Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych 
oświadczam  Ŝe: 
1. posiadam  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeŜeli  ustawy  

nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,   
2. posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  oraz  potencjał  techniczny, a  takŜe  dysponuję   

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia, 
3. znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia, 
4. nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania   o  udzielenie  zamówienia. 
 
4.1. Z ubiegania się o udzielenie  zamówienia publicznego  wyklucza  się: 

1) wykonawców,  którzy  w  ciągu  ostatnich  3 lat  przed  wszczęciem  postępowania    
wyrządzili  szkodę  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je  nienaleŜycie,  a  szkoda  
ta  nie  została  dobrowolnie  naprawiona  do  dnia  wszczęcia  postępowania,  chyba  Ŝe  
niewykonanie  lub  nienaleŜyte  wykonanie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  
wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności, 

2) wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  
ogłoszono, 

3) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłoŜenie  na  raty  zaległości  lub  wstrzymanie  w  całości  
wykonania  decyzji  właściwego  organu, 

4)  osoby fizyczne,  które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzieleniu  zamówienia  publicznego,  przestępstwo  przekupstwa,  
przestępstwo przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  
związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o udzielenie  zamówienia,  
przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  
prawomocnie skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo przeciwko  obrotowi  
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

8) osoby prawne, których urzędującego członka  organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  
przestępstwo  popełnione w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych, 
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9) podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  
podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  
pod  groźbą  kary,  

 
 

 
 

10) wykonawców,  którzy nie spełniają warunków  udziału  w  postępowaniu,  o których  mowa   
w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3,         . 

4.2.  Z  postępowania  o  udzielanie  zamówienia  wyklucza  się  równieŜ  wykonawców,  którzy: 
1) wykonywali  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania,  lub  

posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w  dokonaniu  tych  
czynności,  z  wyjątkiem  autorów  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  
jeŜeli  przedmiotem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  są  prace  projektowe  
wynikające  z  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  sporządzonego  
przez  tych  autorów, 

2) złoŜyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  na  wynik  prowadzonego  postępowania, 
3) nie  złoŜyli  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  tych  warunków,  
 

 
 
 
 

....................................................... 
         podpis i   pieczątka Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

17 

 
 
 
 

 
 

Załącznik  nr  1. 
 

STATUS  PRAWNY  WYKONAWCY 
 
Firma/Nazwa  Wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
 
REGON 
(pełny): 

              

 
 
Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy: 
  
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
 
Adres siedziby Wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Województwo: ............................................................................................................................. 
 
Nr tel./fax. .................................................................................................................................... 

 
 
            
                                                 
        ........................................................ 
          podpis  i  pieczątka Wykonawcy 
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Załącznik  nr  2. 
 

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  ZAMÓWIE Ń 
 

w latach 2005-2008 w zakresie: dostawa śmieciarki na podwoziu samochodowym lub pojazdów o 
podobnym charakterze 

 
Firma/Nazwa  Wykonawcy:    

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

 
Adres Wykonawcy:  

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

 
Nazwa  zamówienia:   
„Dostawa (leasing operacyjny) śmieciarki  na podwoziu samochodowym dla Zamawiającego 

 
Wykonanych w latach 2005-2008 co najmniej 3 dostaw śmieciarek  na podwoziu 
samochodowym lub pojazdów o podobnym charakterze. Proszę podać dokładną wartość 
dostaw i nazwy Zleceniodawców. 
 1.   
                                                                       
 2. 
                                                                         
 3. 
                                                                         
 4. 
                                                                         
 5. 
  
 6. 
 
 7. 
 
 8. 
 
 9. 
 
10. 
                                                                        

 
 
.....................................,  dnia  ...................................           ........................................................ 
         podpis  i  pieczątka Wykonawcy 

 
0 
0 
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C. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA LESINGOWA  
Umowa leasingu operacyjnego nr ____________ 

 
zawarta w dniu ................................ 2009 r. w Lubrzy  pomiędzy ............................................... 
....................................................................................................................................................... 
mającym swą siedzibę w ................................................................. pod adresem 
....................................................................................................................................................... 
zarejestrowanym  w ..................................................................................................................... pod nr 
.................................................................................................., reprezentowanym przez: 
 
1. .................................................................... 
 
2. .................................................................... 
 
zwanym dalej Finansującym 
 
a Zakładem  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 48-231Lubrza  ,  
     ul. Wolności 73 
reprezentowanym przez: 
 
1. ......................... 
2. .......................... 
 
zwanym dalej Korzystającym. ( leasingobiorca )  
 
istotne wymagania co do zapisów zawartych w umowie : 
- ...................... 
-...................... 
- ...................... 
 
Załączniki do umowy: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony pn. „Dostawa  (leasing 

operacyjny ) śmieciarki  na podwoziu samochodowym dla potrzeb  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
48-231 Lubrza  

      Ul. Wolności 73 
2. Formularz ofertowy 
3. Protokół 
4. Harmonogram finansowy 
5. Nieodwołalne pełnomocnictwo 
 
FINANSUJĄCY            KORZYSTAJĄCY 
 
1.................................................    1.................................................    
 
2.................................................                                           2.................................................  
 

Nie  wnosimy zastrzeŜeń  co  do  treści  umowy 
 
 
 
 

.................................................. ......................... 
podpis  i  pieczątka Wykonawcy 
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