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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

zwana dalej „SIWZ” 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie dostawy pod nazwą:  

 
 
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową 
kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie nową 

kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług 
komunalnych w formie leasingu operacyjnego 

 
 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie        
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tzn. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 221 000 euro.  

 
 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

 strona internetowa Zamawiającego: http://www.gpkbojszowy.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym: 
- w siedzibie Zamawiającego: ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy  
 
 
 
 
 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził: 

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

Czesław Kłyk 

/-/ Czesław Kłyk 

Bojszowy, dnia 23.03.2018 r. 

 

 

 

http://www.gpkbojszowy.pl/
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1. Nazwa i adres zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.) 

 

 Nazwa i adres zamawiającego:  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
     w Bojszowach (43-220) przy ul. Św. Jana 52 

 NIP: 646-24-45-538 

 REGON: 276711342 
 

 Telefon: 32 218 94 36, 32 218 91 77 

 Faks:      32 218 91 77 

 Adres strony internetowej: http://www.gpkbojszowy.pl 
 Adres e-mail: gpk@hot.pl 

 

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do: 
 
składania ofert na wykonanie dostawy pod nazwą: 
 

 
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką 

bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie nową kosiarką bijakową na 
wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu 

operacyjnego” 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia (art. 10 ust. 1 i art. 39-46, art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.)                      

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone                       

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej 

„ustawą p.z.p.” tzn. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 221 000 euro.  

 

2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy p.z.p. 

Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477); 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 



Oznaczenie sprawy: CKK/2018 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie 
nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

2479); 

5) 

 

6) 

 

7) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 419); 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 

2017 r. poz. 229 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U.                           

z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.); 

8) Kodeks cywilny; 

9) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 29-31, art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie 

nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem 

i fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych 

w formie leasingu operacyjnego” w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy p.z.p. 

 
3.1.1. Przedmiotowe zamówienie, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej SIWZ obejmuje 

wykonanie dostawy w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych (rok produkcji 

2017-2018) maszyn: 

 Ciągnik rolniczy - 1 szt; 

 Kosiarka bijakowa zbierająca – wysoki wysyp - 1 szt; 

 Kosiarka bijakowa z wysięgnikiem - 1 szt. 

3.1.2. Parametry i właściwości techniczne (parametry minimalne, chyba że zastrzeżono 

inaczej): 

Ciągnik rolniczy: 

- Silnik o mocy od 50 do 55 KM, minimalne obroty nominalne 2400, czterocylindrowy 

turbodoładowany diesel; 

- Pojemność silnika min. 2400ccm; 

- Moment obrotowy min 160Nm; 

- Masa ciągnika wraz z kabiną max. 2000 kg; 

- System chłodzenia –cieczą; 

- Układ paliwowy z separatorem wody; 

- Skrzynia biegów synchronizowana ze wzmacniaczem momentu i rewersem 16 /16; 

- Napęd 4x4 koła; 

- Promień zawracania max. 3,2 m; 

- Biegi pełzające w standardzie, 

- Napęd przedniej osi zbudowany z przekładni stożkowej; 

- Szybkość min. 30 km/h; 

- Wydajność pompy hydraulicznej min. 35 l/min; 

- Podnośnik hydrauliczny z regulacją siłową i pozycyjną; 

- Udźwig podnośnika min. 1700 kg; 
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- Przedni TUZ; 

- Szybkozłącza hydrauliki tylna i przednia; 

- Układ kierowniczy – hydrostatyczny; 

- Rama obciążników wraz obciążnikami na przedni TUZ; 

- Wałek obrotu mocy min. 540/540 ECO; 

- Zaczep do przyczep 1‐osiowych; 

- Kabina kierowcy: standardowa ochronna, z reflektorami pod dachem, ogrzewaniem, 

lusterka wsteczne, wycieraczka przednia i tylnia, reflektory tylne do oświetlenia sprzętu; 

- Fotel kierowcy z amortyzacją; 

- Lampa ostrzegawcza „kogut”; 

- Koła: ogumienie trawiaste z felgami – kpl.; 

- Koła: ogumienie rolnicze z felgami – kpl.;  

- Hamulce tarczowe mokre; 

- Instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy; 

- Trójkąt wyróżniający; 

- Instrukcja obsługi i katalog części w jęz. polskim; 

Kosiarka bijakowa zbierająca - wysoki wysyp: 

- Szerokość robocza koszenia 150 - 180 cm;  

- Wysokość podnoszenia min. 185 cm; 

- Montowana z tyłu ciągnika; 

- Wymagana moc, masa ciągnika oraz maksymalna masa kosiarki - zgodnie z oferowanym 

ciągnikiem; 

Kosiarka bijakowa na wysięgniku : 

- Wysięg poziomy min. 3,7 m; 

- Wymagana moc, masa ciągnika oraz maksymalna masa kosiarki - zgodnie z oferowanym 

ciągnikiem; 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2017 lub 2018, sprawny 

technicznie oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty. Oferowany ciągnik 

musi w pełni współpracować z oferowanymi kosiarkami. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

następujące dokumenty: świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi 

w języku polskim. 

Wykonawca zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt na teren Zamawiającego 

przedmiot zamówienia tj. pod adres ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy oraz przeszkolić na 

miejscu personel Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. 
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Wymagane zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na następujących 

warunkach: 

1) Odległość do punktu serwisowego – nie więcej niż 80 km od siedziby Zamawiającego. 

2) Przybycie ekipy serwisowej ‐ w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia 

konieczności naprawy i w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia potrzeby przeglądu 

gwarancyjnego (dni liczone w okresie poniedziałek - piątek za wyjątkiem dni 

świątecznych i ustawowo wolnych od pracy). 

3) Po okresie gwarancji, a w okresie leasingowania Wykonawca zapewnia na swój koszt 

serwis techniczny (dojazd i robocizna). 

4) Po zakończeniu okresu leasingowania, Wykonawca zapewni odpłatny serwis 

pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres 3 lat licząc od zakończenia okresu 

leasingowania. 

5) Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz 

pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty 

zakończenia okresu leasingu. 

6) Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie usterki przedmiotu zamówienia w okresie  

pogwarancyjnym i poleasingowym nastąpi w ciągu   72   godzin   od daty otrzymania 

zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 14  dni.  

7) W przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny, niezależnej od Wykonawcy, np. 

konieczności oczekiwania na części zamienne niezbędne  do usunięcia usterki, termin 

wykonania naprawy gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej może zostać wydłużony, jednak 

nie może przekroczyć 1 miesiąca. Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego wraz z określeniem terminu naprawy. 

Wymagania dotyczące leasingu: 

1) leasing w walucie: złoty polski (PLN)  

2) okres leasingu: 36 miesięcy od daty dostawy maszyn 

3) rodzaj rat leasingowych: 35 miesięcznych  

4) wartość pierwszej wpłaty: 0 % wartości maszyn brutto. 

5) wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingowej 21 % wartości 

maszyn brutto.  

6) koszt ubezpieczenia na cały okres leasingu  

7) koszt rejestracji 

8) raty stałe   

Zamawiający akceptuje ogólne warunki leasingu oferowane przez poszczególne firmy 

leasingowe pod warunkiem, iż nie będą one sprzeczne z wymogami zawartymi w SIWZ oraz 

będą zgodne z umową stanowiącą integralną cześć zamówienia.  

Dokumenty finansowe Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej przy niniejszym 

postępowaniu przetargowym. 
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3.1.3. Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

 

3.2. Nomenklatura:                              

3.2.1. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

Kod CPV: Opis: 
16000000‐5 Maszyny rolnicze 
66114000‐2 Usługi leasingu finansowego 

 
 
4. Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.) 

Termin wykonania niniejszego zamówienia zamawiający ustala w sposób następujący: 

 rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,  

 zakończenie:  do 6 tygodni od dnia podpisania umowy 

5. Warunki  udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 5  (art. 22, art. 24 ust. 1 i 2 , art. 36 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy p.z.p.) 

 
5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                          
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie: 

-  co najmniej 2 dostaw, z których każda obejmuje co najmniej 1 ciągnik, 1 sztukę kosiarki 

bijakowej zbierającej z wysokim wysypem i 1 sztuki kosiarki bijakowej na wysięgniku,  lub 

- co najmniej jednej dostawy obejmującej 2 ciągniki. 

Uwaga: 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 lit. c SIWZ spełnia przynajmniej jeden z 

wykonawców. 
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Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, 

że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 lit. c SIWZ spełnia samodzielnie. 

 
5.2. Poza podstawowymi wykluczeniami, określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p., 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

p.z.p: 

1) 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 2016 r. poz. 1574, 

1579, 1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 

2017 r. poz. 791). 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                   

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25, art. 26, art. 36 ust. 1 pkt 6) 

6.1. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu                     

z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór przedmiotowych 

oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. 

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału                                  

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

Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

c) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt 1. 
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2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p.  

Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody,                     

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z wykonawców. 

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

6.2.    Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie  

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. do dostarczenia  

na wezwanie: 

b)   odpisu 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 p.z.p.; 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 

wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                       

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1126) – potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                          

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

    

Jeżeli wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku 

obcym to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się  

na tekście przetłumaczonym. 

 

Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 22a. ustawy p.z.p.: wykonawca może w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 

ustawy p.z.p.  

 

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.  

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego 

podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych           
do porozumiewania się z wykonawcami (art. 9, art. 27, art. 36 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 1-3 
ustawy p.z.p.) 
 

7.1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający            i 

wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.  

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji: 

- faksem na nr: (32) 218-91-77 

- poczta elektroniczna (e-mail): gpk@hot.pl 

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne 

informacje za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
- w kwestiach technicznych p. Łukasz Utrata, tel. 32 218 94 36, 
- w kwestiach leasingu p. Ewa Kwolik, tel. 32 218 90 74   

7.3. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się 
od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 
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7.4. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w 
art. 38 ust. 1 – 3 ustawy p.z.p. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

7.5. Wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ należy kierować na adres 

Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Św. Jana 52  

43-220 Bojszowy (nr faksu: 32 218-91-77, poczta elektroniczna (e-mail): gpk@hot.pl 

8. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 45-46 ustawy p.z.p.)  

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium  

9. Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt  9, art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy p.z.p.)  

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Termin składania ofert, został wskazany przez Zamawiającego w pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ. 

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.  

10.  Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust. 1 pkt 10, 36a ust. 1, art. 36b ust. 1, art. 8 ust. 

3, art. 82 ustawy p.z.p.)                            

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).  

Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty, ma być złożona w języku polskim, w formie 

pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu, tj. na maszynie, 

komputerze lub ręcznie - pismem czytelnym.               

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust. 3 ustawy p.z.p.), gdyż w przeciwnym 

wypadku, oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.).  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć 
niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, wg kolejności: 

1) Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” („formularz”).  

Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania.  

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
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4) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo 

reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) 

reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) 

wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 

5) Karty katalogowe producenta oferowanych maszyn w języku polskim, potwierdzające 

zgodność oferowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli w 

dostarczonych kartach katalogowych nie będą ujęte wszystkie parametry wymagane 

przez Zamawiającego, Wykonawca złożoną ofertą potwierdza ich spełnienie, a ich 

weryfikacja odbędzie się przy odbiorze przedmiotu zamówienia. 

6) Ogólne warunki leasingu oraz harmonogram spłat uwzględniający wszystkie koszty w tym 

nowego pojazdu, koszt ubezpieczenia na cały okres, koszty serwisów itp. 

Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez 

osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to 

osoby reprezentują wykonawcę w niniejszym postępowaniu.  

Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź                  w 

stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – 

przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa musza być poświadczone za zgodność z oryginałem 

notarialnie. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, 

konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy 

p.z.p.). 

W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 

albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty 

dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres.  

Pełnomocnictwo musi przede wszystkim: 

 wskazywać pełnomocnika,  

 być podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się                              

o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie 

konsorcjum), 

 wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich                            w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 
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Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie składają jedną ofertę (na formularzu 

ofertowym wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10 ust. 1 SIWZ, przy czym: 

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wskazane                                  

w pkt. 10 ust. 2 SIWZ -  składają oddzielnie wszyscy wykonawcy, 

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazane                     

w pkt. 10 ust. 3 SIWZ oraz dokumenty wskazane w pkt. 10 ust. 4, 5 i 6 SIWZ - składają 

wspólnie wszyscy wykonawcy. 

W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich  

zgodność z oryginałem następująco:  

 zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”; 

 datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu; 

 podpis wykonawcy i jego pieczęć. 

   
Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji 

wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez 

wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki 

lub zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie. 

Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

Ponadto zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3a ustawy p.z.p., jeżeli wykonawca 

nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 

wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem 

przez wykonawcę firm podwykonawców (pkt. 6 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” – 

załącznik nr 1 do SIWZ). 

  



Oznaczenie sprawy: CKK/2018 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie 
nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

Zamawiający nie wymaga podpisywania przez wykonawcę czystych stron złożonej przez niego 

oferty.    

Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na złożoną przez wykonawcę ofertę (wraz z 

wszelkimi załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.   

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie 

i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje oraz musi wykazać, iż zastrzeżone 

przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione                          

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez wykonawcę 

informacje. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę   

przedsiębiorstwa należy podać również w „FORMULARZU OFERTOWEGO WYKONAWCY” (w pkt. 

7 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” - załącznik nr 1 do SIWZ). 

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które 

Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, informacje 

dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust. 

4 ustawy p.z.p.). 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 43 ust. 1, art. 86 ust. 

2  ustawy p.z.p.)     

11.1. Miejsce oraz termin składania ofert (art. 43 ust. 1 ustawy p.z.p.)  

Ofertę należy złożyć w jednej zaklejonej/zamkniętej kopercie (w nienaruszonym, 

nieprzejrzystym opakowaniu) w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 

o.o., 43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 52, sekretariat do dnia 3.04.2018 r. do godz. 10:00. 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub  

za pośrednictwem posłańca. 

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób, aby nie 

można było zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert. 

Zaklejona koperta/opakowanie, w której znajduje się oferta musi być oznaczona w sposób 

następujący:  

a) nazwa i adres Zamawiającego:  
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Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o   

43-220 Bojszowy 

ul. Św. Jana 52 

b) nazwa zamówienia:   

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową 

zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla 

wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

c) opis: OFERTA - nie otwierać do dnia: 3.04.2018 r., do godz.: 10:00” 

d) identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej: nazwę i adres wykonawcy.  

Konsekwencje złożenia oferty po terminie niezgodnym z terminem podanym w SIWZ ponosi 

wykonawca. 

Oferta złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy p.z.p.) zostanie niezwłocznie zwrócona 

wykonawcy.  

Uwaga!:  

Zewnętrzne oznaczenie zaklejonej koperty/opakowania, w której znajduje się oferta zgodnie z 

wymogami określonymi przez Zamawiającego jw., zapobiegnie możliwości przypadkowego lub 

przedwczesnego otwarcia oferty. 

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.  

   

11.1.1 Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z ppkt. 

11.1.2. SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i 

wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu składania ofert 

będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert. 

11.1.2. Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego (art. 38 ustawy p.z.p.) 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. uwzględniając dyspozycję 

art. 38 ust. 4a ustawy p.z.p. 

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:                        

http://www.gpkbojszowy.pl 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy 

p.z.p., jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej  

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas  

na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje wykonawców, którym 

przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej: 

http://www.gpkbojszowy.pl 

 

11.1.3. Zmiana lub wycofanie ofert (art. 84 ustawy p.z.p.)  

http://www.gpkbojszowy.pl/
http://www.gpkbojszowy.pl/
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Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

składając Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie lub wniosek. Zarówno 

zmiany dotyczące treści składanej oferty jak i wycofanej oferty powinny być opakowane, 

oznaczone i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta, dodatkowo oznaczona 

odpowiednio określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

Do wniosku o wycofanie lub zmianę oferty musi być dołączony dokument uprawniający 

wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez 

osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego 

złożenia oświadczenia lub wniosku o wycofanie oferty, Zamawiający dokona otwarcia 

oferty i ujawni informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p. 

Żadna złożona do Zamawiającego oferta nie może być zmieniona po terminie składania 

ofert.  

11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert (art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.) 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 3.04.2018 r., o godz. 10:10 w Gminnym 

Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., 43-220 Bojszowy,  

ul. Św. Jana 52 – w siedzibie Zamawiającego. 

11.2.1. Jawność postępowania (art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.) 

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej „sesji” otwarcia ofert.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: 

 pełną nazwę (firmy) i adres wykonawców, 

 cenę oferty, 

 inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.  

Ponadto Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego informację zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. 

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy p.z.p.: oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 

podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

12. Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12, art. 87, art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.) 

Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty wykonawca powinien dokładnie                                

i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. 3 SIWZ oraz 

w załączonych do niniejszej SIWZ załącznikach. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe                  

(zgodnie z dyspozycją art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny)                  

za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w pkt. 3 SIWZ. 
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Cenę oferty brutto należy wpisać w pkt. 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” 

(załącznik nr 1 do SIWZ).  

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane                

z realizacją zamówienia,  w tym m.in. podatek VAT. 

Cena oferty musi obejmować pełny zakres dostaw określonych w pkt. 3 SIWZ i uwzględniać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia. 

Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach 

polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda cenę oferty wpisaną słownie przez wykonawcę              

w pkt. 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ). 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę 

cena brutto (z podatkiem VAT) wpisana w pkt 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO 

WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).  

Zatem w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem ceny brutto cyfrowo a słownie do oceny  

kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę                    

w pkt. 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisana 

słownie. 

W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ  

na jej zmianę w czasie trwania umowy np.: 

 wskaźnik wzrostu cen usług i produktów,  

 ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć                    

w chwili zawarcia umowy, 

 itp. 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą za wykonanie niniejszego zamówienia będą 

prowadzone w złotych polskich. 

Nie dopuszcza się opłat za wykonanie zamówienia w walutach obcych. 

 
Uwaga!(I-III):  
I. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy p.z.p. Zamawiający poprawia                      

w ofercie: 

1)  oczywiste omyłki pisarskie, 

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty. 

     Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 
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II. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa                                      

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej 

poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie wykonawcy.  

 Nie wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłki musi być przekazane   

Zamawiającemu zgodnie z dyspozycjami pkt. 7 SIWZ. 

     W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłkę zgodnie                                  

z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p. 

III. Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. składając ofertę                              

poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                                    

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

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku od towaru i usług VAT (pkt. 4 Formularza Ofertowego 

Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ).  

W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz          z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 1-6 ustawy 

p.z.p.) 

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja 

dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga 
 [%] 

 

1) Cena oferty brutto 
 

C 60 

2) 

Długość 
gwarancji 

Ciągnik K 1 20 

Kosiarka bijakowa zbierająca z wysokim 
wysypem 

K 2 10 

Kosiarka na wysięgniku - bijakowa K 3 10 

RAZEM: 
 

100 

 
1) Kryterium: cena oferty C 

Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 

- cena oferty: waga 60%  

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena 

oferty: 60 punktów. 

 



Oznaczenie sprawy: CKK/2018 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie 
nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto (całkowita cena  

za wykonanie zamówienia) zaoferowana przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza Ofertowego 

Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów  

i usług (VAT). 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.  

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego              

do obliczania punktowego. 

Wzór do obliczeń: 
 
   Cn 
C = ------ x 100 x 60%  
   Cx 
 

gdzie:   C – liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium: cena oferty  

 Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców  

 Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę 

            Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów                    

w liczbach 

                  60% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga: 60%). 

2) Kryterium: długość gwarancji K 

W kryterium „długość gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIĄGNIK (K1) 

Długość 
gwarancji w 
miesiącach 

Ilość 
punktów 

36 20 

35 18 

34 16 

33 14 

32 12 

31 10 

30 8 

29 6 

28 4 

27 3 

26 2 

25 1 

24 0 

KOSIARKA BIJAKOWA ZBIERAJĄCA Z WYSOKIM WYSYPEM  (K2) 
I KOSIARKA NA WYSIĘGNIKU – BIJAKOWA (K3) 

Długość gwarancji w 
miesiącach 

Ilość punktów 

24 10 

23 9 

22 8 

21 7 

20 6 

19 5 

18 4 

17 2 

16 2 

15 1 

14 1 

13 0 

12 0 
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14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 92, art. 93 

ust. 1 i art. 94 ustawy p.z.p.) 

1) Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

2) W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców 

przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4 

ustawy p.z.p.).  

Termin, na jaki zostanie zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu 

określonego na wykonanie zamówienia. 

3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

-  na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym 

wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zostaną przekazane pozostałe informacje zgodnie 

z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy p.z.p. 

4) Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na czas oznaczony w formie pisemnej                     

w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1  pkt 2 ustawy p.z.p. z zastrzeżeniem dyspozycji                   

i warunków określonych  w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  lub pkt 3 ustawy p.z.p.  

5) W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów (jest ona najkorzystniejsza ofertą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny),                                  

z zastrzeżeniem przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p. 

6) Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

Uwaga!: 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą został podany w pkt. 7  SIWZ. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust. 1 pkt 15,        

art. 147-151ustawy p.z.p.) 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16,                    

art. 139-146 ustawy p.z.p.) 

 Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ. 
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17, art. 179-198g ustawy p.z.p.) 
 

1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. przysługują: 

a) wykonawcy, a także innemu podmiotowi w przypadku okoliczności, o których 

mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p.,  

b) w przypadku okoliczności wymienionych w art. 179 ust. 2 ustawy p.z.p. również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p. 

2) Odwołanie (dział VI, rozdział 2,  art. 180 ÷ 198 ustawy p.z.p.) 

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. 

czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.; 

b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty.  

c) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

d) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i na zasadach określonych                                 

w art. 180 ust. 4 ustawy p.z.p. 

e) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania zgodnie z dyspozycjami zwartymi w art. 180 ust. 5 

ustawy p.z.p. 

f) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

- nie zawiera braków formalnych; 

- uiszczono wpis.  

g) Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,                

a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

Wpis należy wnieść na konto:  Urząd Zamówień Publicznych 

      NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 

Szczegółowe informacje o wysokości wpisu zawierają Komunikaty na temat 

numerów kont i wysokości opłat opublikowane w serwisie informacyjnym Urzędu 

Zamówień Publicznych, adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl. 

h) Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie 

zawiera art. 179÷198 działu VI, rozdziału 2 ustawy p.z.p. 

 

http://www.uzp.gov.pl/
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3) Skarga do sądu (dział VI, rozdział 3,  art. 198a÷ 198g ustawy p.z.p.) 
a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu; 

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego; 

c) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi; 

d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek                       

o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części; 

e) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych; 

f) Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga  

do sądu zawiera art. 198a÷198g działu VI, rozdziału 3 ustawy p.z.p. 

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych                  

(art. 36  ust. 2 pkt 1 ustawy p.z.p.) 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę    

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt 2             

ustawy p.z.p.) 

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

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

art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień                  

(art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p.) 

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

ustawy p.z.p. 

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

dopuszcza ich składanie (art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p.) 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego (art. 36 ust. 2 pkt 5 

ustawy p.z.p.) 

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                    i 

wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.  

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji: 
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- faksem na nr: (32) 218-91-77 

- poczta elektroniczna (e-mail): gpk@hot.pl 

Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy p.z.p. została 

udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie 

wymagane przepisami ustawy zawiadomienia i informacje, dotyczące niniejszego 

postępowania. Adres strony internetowej: http://www.gpkbojszowy.pl 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
(art. 36 ust. 2 pkt 6 ustawy p.z.p.) 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy p.z.p.) 

     Nie dotyczy postępowania. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, gdyż nie posiada odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na jej 

przeprowadzenie. 

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich  

zwrot (art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy p.z.p.) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p., art. 36 ust. 2  

pkt 10 – 12) 

1.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1) Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców  pod 

warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której  

to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p. 

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2.  Informacje dotyczące zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (art. 36b ust. 2 ustawy 

p.z.p.)   

 Zgodnie z dyspozycją art. 36b ust. 2 ustawy p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja                     

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,  

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,                    

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je                          

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

http://www.gpkbojszowy.pl/
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27. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a (art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy p.z.p.) 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 91 ust. 2a 

ustawy p.z.p. 

 

28. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 (art. 36 ust. 2  

pkt 14 ustawy p.z.p.) 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 10a ust. 2 

ustawy p.z.p. 

29. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz 

kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia 

zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty  w większej niż 

maksymalna liczbie części (art. 36 ust. 2 pkt 15 ustawy p.z.p.) 

Zgodnie z pkt. 18 niniejszym SIWZ (18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

30. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy określone ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.                   z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

ZAŁĄCZNIKI: 

Nr 1 - Wzór formularza pn.: „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”; 

Nr 2- Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

p.z.p. dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

p.z.p. dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p.  

Nr 5 - Wzór umowy; 

  

 
  

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził: 

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

Czesław Kłyk 

/-/ Czesław Kłyk 

Bojszowy, dnia 23.03.2018 r. 
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   Załącznik nr 1 do SIWZ 

....................................................               
 (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 
FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa: ...................................................... 
Adres:  ...................................................... 
 
Adres poczty elektronicznej: ...................................... 
Strona internetowa:  ...................................... 
Numer telefonu:  0 (**) ............................ 
Numer faksu:   0 (**) ............................ 
Numer REGON:  ....................................... 
Numer NIP:   ....................................... 
Nr rachunku bankowego: ............................................................... 
w Banku: ......................................................................................... 
 
 
      Zamawiający: 
      Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
      w Bojszowach (43-220) przy ul. Św. Jana 52 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tzn. wartość zamówienia nie przekracza 
kwoty 221 000 euro, w sprawie wykonania dostawy pod nazwą: 

 
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową 
zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla 

wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 
 

zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia ze wszystkimi kosztami leasingu, 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

CENA OFERTOWA : ……………………………………………………. PLN BRUTTO 
 
słownie złotych: …………………………………………………………………………………. 
 
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………………………%. 
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FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY 
 

CENA BRUTTO (PLN) W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY: 

1. CIĄGNIK ……………………… zł 

2. KOSIARKA BIJAKOWA ZBIERAJĄCA – WYSOKI 
WYSYP 

……………………… zł 

3. KOSIARKA NA WYSIĘGNIKU-BIJAKOWA ……………………… zł 

4. OPŁATA KOŃCOWA (21%) ……………………… zł 

5. WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ RATY LEASINGU ……………………… zł 

6. OPŁATA REJESTRACYJNA ……………………… zł 

 

2. Oferujemy długość okresu gwarancji (w miesiącach): 

1. CIĄGNIK …… M-CY (od 24 do 36 miesięcy) 

2. KOSIARKA BIJAKOWA ZBIERAJĄCA – WYSOKI 
WYSYP 

…… M-CY (od 12 do 24 miesięcy) 

3. KOSIARKA NA WYSIĘGNIKU-BIJAKOWA …… M-CY (od 12 do 24 miesięcy) 

 
3. Oświadczam, że: 

3.1) Oferujemy ciągnik (marka i typ)……………………………………………………………………………………….. 

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

 

3.2) Oferujemy kosiarkę bijakową – wysoki wysyp (marka i typ)……………………………………………… 

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

 

3.3) Oferujemy kosiarkę na wysięgniku - bijakową (marka i typ)……………………………………………… 

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

3.4) Najbliższy punkt serwisowy od siedziby Zamawiającego jest oddalony o …..…. km (max. 

80). Dokładna lokalizacja punktu serwisowego (miejscowość, ulica): ……….……… 

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

3.5) Zobowiązujemy się do przybycia ekipy serwisowej ‐ w terminie do 72 godzin od 

momentu zgłoszenia konieczności naprawy i w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia 

potrzeby przeglądu gwarancyjnego (dni liczone w okresie poniedziałek - piątek za wyjątkiem 

dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy), z zastrzeżeniem pkt.3.1.2 ppkt.7) SIWZ. 



Oznaczenie sprawy: CKK/2018 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie 
nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

 

3.6) Zobowiązujemy się do zapewnienia po okresie gwarancji, a w okresie leasingowania 

serwisu technicznego (dojazd i robocizna). 

3.7) Po zakończeniu okresu gwarancji i leasingowania, zobowiązujemy się do: 

 zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia przez 

okres 3 lat licząc od zakończenia okresu  leasingowania  

 zapewnienia dostępności części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu 

zamówienia, przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty zakończenia okresu leasingu  

 reakcji na zgłoszenie usterki przedmiotu zamówienia w okresie pogwarancyjnym i 

poleasingowym w ciągu   72   godzin od daty otrzymania zgłoszenia o usterce i 

wykonana naprawy w ciągu kolejnych 14 dni, z zastrzeżeniem pkt.3.1.2 ppkt.7) SIWZ. 

 
4. Informujemy, że wybór naszej oferty1 

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego * 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących 

towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania:* 

 

            ..………………………..………………   -  ………………………….………… zł netto 
  Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                   wartość bez kwoty podatku VAT 

            ..………………………………………    -  ………………………….………… zł netto 
  Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                   wartość bez kwoty podatku VAT 

_____________________ 

* niepotrzebne skreślić 

5. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

6. Podwykonawcom powierzam wykonanie następujących części zamówienia*) 

Lp. Część zamówienia do wykonania przez 

podwykonawcę 

Firma podwykonawcy 

(Nazwa i adres siedziby) 

1.   

2.   

3.   

*) powtórzyć tabelę w razie konieczności 
 

                                                 
1
 Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 
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7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego1 innym 
wykonawcom: 

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

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

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

8. Oświadczenia i zobowiązania wykonawcy: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ - stanowiącą dokumenty przetargowe. 

Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń i w pełni ją akceptuję.                          

Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne  

do właściwego przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia. 

2) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany                          

w SIWZ i zobowiązuje się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu                       

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego         

w pkt. 4. SIWZ, tj. w terminie:  

 rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,  

 zakończenie:  do 6 tygodni od dnia podpisania umowy 

4) Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5) został przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia 

umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5) Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297                 

i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst. jednolity: Dz. U. z 2017 r.   

poz. 2204 z późn. zm.)  oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert. 
 

6) Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba / osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy będzie: 

 ............................................................................... tel. kontaktowy: ...............................................,                     

faks: ..............................................., mail: ............................................... 

 zakres odpowiedzialności: .............................................................................................................................. 

 ............................................................................... tel. kontaktowy: ...............................................,                     

faks: ..............................................., mail: ............................................... 

 zakres odpowiedzialności: .............................................................................................................................. 

 

                                                 
1
 Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice    

przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron). 



Oznaczenie sprawy: CKK/2018 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie 
nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

 

7) Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez  

.............................................................................................................................................................................* 

(nazwa lidera) 
Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 

Nazwisko, imię ..................................................................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................................................................... 

Telefon ........................................................ faks.................................................................................................. 

mail: ............................................... 

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy. 

 
Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……. do nr …….  

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączone do niej następujące oświadczenia i dokumenty** wymagane 

przez Zamawiającego (numerowany wykaz załączników wraz z tytułami): 

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

 
Miejsce i data .............................   

 
Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ........................................ 

 
   Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ........................................ 
 (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                       

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 

Uwaga: 
*      niepotrzebne skreślić 
**  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za 

zgodność z oryginałem 



Oznaczenie sprawy: …………. 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i 
fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ                     

                             

      Zamawiający: 
      Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
      w Bojszowach (43-220) przy ul. Św. Jana 52 
 

 
Wykonawca: 
…………………………………………………… 

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

 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową 

zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla 

wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego”, prowadzonego przez 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Św. Jana 52 43-220 Bojszowy, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  . 

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

               ………………………………………… 
(podpis) 



Oznaczenie sprawy: …………. 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i 
fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ….………………………………………………………………….…….  

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

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

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

 

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

 

        ………………………………………… 
       (podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

 

       ………………………………………… 
      (podpis) 

 

 

 



Oznaczenie sprawy: …………. 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i 
fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 
       (podpis) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 
       (podpis) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oznaczenie sprawy: …………. 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i 
fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

         Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                       
      Zamawiający: 
      Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
      w Bojszowach (43-220) przy ul. Św. Jana 52 
Wykonawca: 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

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

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

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa 

fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim 

wysypem i fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług 

komunalnych w formie leasingu operacyjnego”, prowadzonego przez Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Św. Jana 52 43-220 Bojszowy, oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

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

………………………………………… 
       (podpis) 



Oznaczenie sprawy: …………. 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i 
fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ….……………………………………………………….  

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

..……………….………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: 

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

…………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

               ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 
      (podpis) 

 

 

 

 

 
 
 

 



Oznaczenie sprawy: …………. 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i 
fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ                     
               

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

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

OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                                                                                    
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz 

z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i fabrycznie nową 

kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie 

leasingu operacyjnego” 

Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie   z art. 

24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oświadczam, że:  

 Nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                 o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.). * 

 Należę, wraz z Wykonawcą, tj.: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….., który złożył ofertę w niniejszym 

postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 229 z późn. zm.). * 

_____________________ 

* niepotrzebne skreślić 

Miejsce i data .............................  Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................ 
 

     Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................ 
 (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                         

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 



Oznaczenie sprawy: …………. 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem i 
fabrycznie nową kosiarką bijakową na wysięgniku dla wykonywania usług komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

 

 

 

 
Uwaga: 
8.2.1. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

8.2.2. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 

terminie 3 dni od daty zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 
 


