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§1.Zamawiający 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

ul. Kajki 9, 14-240 Susz 

Tel.: (55) 2786 110 

Adres e-mail: sekretariat@zuksusz.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555596  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści swz oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555596  

§2. Ochrona danych osobowych 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym 

dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., 

ul. Kajki 9, 14-240 Susz. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@zuksusz.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

mailto:sekretariat@zuksusz.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

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

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
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§3.  Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/ (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i SWZ prowadzone jest za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy. 

§4. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem jest zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika 

i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ciągnika i pługa odśnieżnego 

oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ. Dokumenty 

finansowe Zamawiającego (sprawozdania finansowe) stanowią załącznik nr 6 do SWZ. 

3. Warunki leasingu operacyjnego: 

1) waluta PLN, 

2) oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M, 

3) okres umowy leasingu: 

a) fabrycznie nowy ciągnik 84 miesiące, 

b) fabrycznie nowy pług odśnieżny 60 miesięcy, 

4) opłaty leasingowe: 

a) opłata wstępna 20% wartości przedmiotu leasingu, 

b) ilość rat: 

o 84 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego 

ciągnika, 

o 60 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego 

pługa odśnieżnego, 

c) wartość wykupu (wartość końcowa) 1% wartości przedmiotu leasingu, 

d) terminy płatności: 

o pierwsza rata leasingowa płatna w terminie 30 dni po opłaceniu opłaty 

wstępnej, 
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o zapłata kolejnych rat leasingowych na podstawie harmonogramu 

finansowego będącego integralną częścią umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram spłat 

w dacie odbioru przedmiotu umowy, 

o opłata wstępna płatna następnego dnia roboczego po podpisaniu 

protokołu zdawczo-odbiorczego, 

o wartość wykupu płatna wraz z ostatnią ratą leasingową. Zamawiający 

nie przewiduje możliwości nieskorzystania z opcji wykupu, 

o za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5) Zapłata opłaty wstępnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy 

leasingu. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 

Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, 

w którym nastąpiła ustawowa zmiana. 

6) Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na standardowych 

wzorach stosowanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wymogu uwzględnienia 

wszystkich zapisów SWZ, w szczególności załącznika nr 5 – istotnych postanowień 

umowy leasingu operacyjnego oraz załącznika nr 1 – w którym zawarto opis 

przedmiotu zamówienia. 

7) Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu 

umowy leasingu w tym terminowej spłaty rat leasingowych w szczególności w postaci 

np. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz Wykonawcy, 

wszelkiego rodzaju poręczeń. 

4. Zasady równoważności rozwiązań 

1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 

wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych 

w załączniku nr 1 do SWZ oraz będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba 

elementów składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 
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e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

f) standardów emisyjnych. 

2) równoważność: rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, 

jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym 

i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, 

oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem,  

3) rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez 

Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ 

na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych, 

4) użycie w dokumencie słowa „lub” oznacza, że przedmiot zamówienia musi posiadać 

wymaganą funkcjonalność, natomiast to Zamawiający czy użytkownik będzie miał 

wybór korzystania z tej funkcjonalności, 

5) możliwość zaoferowania funkcji w sposób równoważny jest określone słowem 

„ewentualnie” albo w jasny sposób zakomunikowane przez Zamawiającego, 

6) wymagania przedstawione w dokumencie, jeśli nie wynikają z obowiązujących 

i uznawanych standardów (np. zasilanie 230V), są wymaganiami granicznymi,  

7) użycie w załączniku nr 1 do SWZ nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy 

ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych założonych w SWZ rozwiązań,  

8) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne 

spełnią zakładane wymagania minimalne,  

9) brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, 

a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach, 

10)  w celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza 

się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie 

równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności 

i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności 

i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym,  

11) dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 

i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub 

lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w SWZ. Zamawiający informuje, że 

w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie 

dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji 
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przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe 

(m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów 

i urządzeń, estetyka, itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane 

przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 

użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 

samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

12) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach 

przedmiotu zamówienia urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja 

produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do SWZ tabela nazwy producenta i/ 

lub modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 

5 ustawy. Wymagane dane są wskazane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SWZ). 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

1) 16700000-2 Ciągniki, 

2) 43313100-1 Pługi odśnieżające lemieszowe, 

3) 66114000-2 Usługi leasingu finansowego. 

§5. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 
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4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

§6. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony: 

1) fabrycznie nowy ciągnik 84 miesiące, 

2) fabrycznie nowy pług odśnieżny 60 miesięcy. 

§7. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

na zasadach określonych w §8. SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 

warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku 

w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku 

w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku 

w powyższym zakresie. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 
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wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać 

się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w §9. 

ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby 

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

§8. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (art. 108 ust. 1 ustawy): 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
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stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i) - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

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

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie; 
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, tj.: w stosunku 

do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, 

że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 



Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego  

na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
 

 

str. 13 

 

 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli 

uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

§9. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych - oświadczenia i dokumenty, jakie 

zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Do oferty (załącznik nr 1 do SWZ) wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy: 

1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową 

lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do 

SWZ, 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

ich złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zastępuje się je w całości dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Termin, o którym mowa w ust. 5 

stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy: 

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
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osobistym w przepisach, w zakresie i sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa 

w ust. 9 pkt 2. 

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

13. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie we własnym imieniu. 

14. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest przez każdego wspólnika spółki 

cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą 

pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - 

„Firma przedsiębiorcy”), 

2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b składane jest 

przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”). 

15. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 

na informatycznym nośniku danych, 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym, 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku, 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 
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§10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie dotyczące niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 

w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy 

znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/555596 . 

3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. 

8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów:  

1) .zip  

2) .7Z 

9. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

13. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym 

może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

15. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

16. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków. 

17. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

18. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików. 

19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
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20. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

21. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych 

w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy - nie dotyczy 

§11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Rafał Masny, e-mail: zuksusz@zuksusz.pl 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie. 

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za 

pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na 

stronie dotyczącej danego postępowania. 

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

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

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

8. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 

mailto:zuksusz@zuksusz.pl
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sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem 

jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy. 

12. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna 

się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego 

za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ 

nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

§12. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, 

2) pełnomocnictwo: 

a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 

dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 

umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty 

i podpisania umowy, 

b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. 

Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 

należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i 

powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

– postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

– wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

– ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 

zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy. 

4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określający w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na 

zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ, 
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6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania: 

a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa 

w pkt 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów, 

2. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w jednym 

egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotu zamówienia spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać warunkom zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 

ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 

zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w 

trybie przewidzianym w §11. ust. 6 SWZ. 

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

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie 

elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej 

formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 
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7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider 

konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiającym 

w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie 

oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

9. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników 

do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie 

jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze 

jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio 

oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.  

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona 

informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone 

w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma charakter techniczny, 

technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, oraz jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W nawiązaniu do 

orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko 

takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. 

Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści 

każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. 



Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego  

na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
 

 

str. 23 

 

 

10. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 2 i 3 do SWZ), podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia (określone w ust. 1 pkt 1-6), składa się w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu, 

o którym mowa w §9. ust. 9 pkt 2 SWZ. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

12. W przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 22, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli 

opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 23 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
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elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

15. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 25, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 26, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z 

nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 24 i 27, może dokonać również notariusz. 

18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 

ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 

elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo 

przez podwykonawcę. 
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20. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, podmiotowe środki 

dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania złożone wraz z ofertą sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania 

zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie z art. 65 §2 KC. 

21. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

22. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

23. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

§13. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 10.02.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 

które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

§14. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie za pośrednictwem Portalu pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555596  

2. Termin składania ofert upływa 12.01.2022 r. o godzinie 8.00. 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje . 

5. Otwarcie ofert odbędzie się 12.01.2022 r. o godzinie 8.05.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający poinformuje 

o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

8. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

9. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

§15. Sposób obliczenia ceny 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie 

dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. 

4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2021.685 z późn. zm.). Prawidłowe 

ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

5. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli 

parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy 

wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po 

przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 

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

zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  
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8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W formularzu ofertowym wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

§16. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena: 100%. 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może 

osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 

3. Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem: 

Kryterium Cena (100%): 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝑚𝑎𝑥100) =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów 

powstałą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  

§17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

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

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

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

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 

jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
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4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 

załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany 

jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia 

umowy z winy wykonawcy. 

§18. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. 

2. Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na standardowych wzorach 

stosowanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wymogu uwzględnienia wszystkich zapisów 

SWZ, w szczególności załącznika nr 5 – istotnych postanowień umowy leasingu operacyjnego 

oraz załącznika nr 1 – w którym zawarto opis przedmiotu zamówienia. Powyższe załączniki 

mogą być włączone do umowy leasingowej w formie aneksu lub dodatkowych postanowień 

umownych. W przypadku sporów Wszystkie postanowienia SWZ, załącznika nr 1 i 5 są 

nadrzędne w stosunku do umowy leasingowej. 

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji. 

Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną, jeżeli 

umowa będzie prawidłowo realizowana. 

4. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie 

z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy. 

6. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

2 i 4 oraz ust. 2 ustawy. 

7. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 i art. 432 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
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2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej. 

8. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania jest jawna 

i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 

§19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 

jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 
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7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania, o którym mowa w 

art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy. 

§21. Opis części zamówienia 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje podziału niniejszego zamówienia na części.  

§22. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji zamówienia 

uczestniczyły osoby wskazane w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy, tym samym nie wskazuje żadnych 

wymagań w tym zakresie. 

2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych. 

3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach 

obcych. 
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5. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu 

o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 261 ustawy. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 

ust. 1 ustawy. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy  

Pełna nazwa: 

 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

KRS: 

Nr telefonu: 

E-mail: 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup (dostawa) w formie 

leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o. o., znak sprawy ZP.3.2021, składam(-y) następującą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę 

………………...………………………………………… zł brutto, w tym należny podatek VAT 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

zgodnie z poniższą tabelą: 

l.p 
Nazwa Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Cena netto zł 

(poz. B x C) 

Wartość 

Podatku VAT 

Wartość brutto zł  

(poz. D + E) 

A B C D E F 

1 Ciągnik 1 szt.     

1.2 
Opłata wstępna 20% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

1.3 Raty 84     

1.4 
Wartość wykupu 1% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

2 Pług odśnieżny 1 szt.     

2.2 
Opłata wstępna 20% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

2.3 Raty 60     

2.4 
Wartość wykupu 1% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

Całkowita wartość oferty 

 (pozycje od 1.2 do 1.4 oraz od 2.2 do 2.4) 
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2. Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ. 

3. Oświadczam(y), że: 

1) zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ 

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 

postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 

2) jestem(śmy) związani niniejszą ofertą zgodnie z art. 307 ustawy, 

3) zawarty w SWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń 

i zobowiązuję(emy) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) nie wykonywałem (liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie 

posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, 

5) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej do kontaktu ze strony Wykonawcy 

...................................... tel. …............………........ e-mail….................................. 

6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

(o ile znany) 

Część zamówienia, której 

wykonanie zostanie 

powierzone podwykonawcom 

Procentowa wartość części zamówienia, której 

wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 

(fakultatywnie - Wykonawca nie musi jej wypełniać 

   

   

7. Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentujemy jest: 

 mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych)  

 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR)  

 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)  

 dużym przedsiębiorstwem 

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

9. Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór naszej oferty: 

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 

z 2021 r., poz. 685 ze zm.), 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 

z 2021 r., poz. 685 ze zm.), w związku z powyższym wskazujemy: 

1) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego: ………………………………..………………………, 

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku: ……………………………………………………………………………… 

3) stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie: 

……………………………………………… 

10. Oświadczam, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2. 

11. Informuję, że zamawiający może uzyskać odpis lub informację z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:  

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, 

 https://prod.ceidg.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy 

usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie) 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/
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Specyfikacja techniczna (element oferty) 

Przedmiot zamówienia - minimalne parametry techniczne (poniższe parametry 

techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią 

wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych) 

Wypełnia Wykonawca podaje 

producenta, model oraz dane techniczne 

oferowanego urządzenia (dane techniczne 

należy podać tylko wówczas, gdy w 

danym wierszu brak jest słowa „spełnia”). 

CIĄGNIK 

Lp. Sposób określenia Oświadczenia Wykonawcy 

Nazwa producenta: ……………………………………. 

Model urządzenia: ……………………………………. 

Rok produkcji ………………………………………… 

Dane techniczne oferowanego urządzenia: 

1. Fabrycznie nowy Spełnia 

2. 

o silnik wysokoprężny, rzędowy 4 - suwowy z wtryskiem paliwa 

turbodoładowany min. 100 KM, 

o pojemność silnika w przedziale 3300 - 3800 cm3, 

o norma emisji spalin Euro IV, 

Moc znamionowa brutto........................ KM 

Norma spalin .......................... 

Pojemność silnika ……………… 

Masa całkowita …………………kg 

3. 

o napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie, 

o przekładnia min. 24 biegów do przodu+24 biegów do tyłu, skrzynia min 

35km/h 

o WOM: 2 prędkości: 540/1000 obr/min, wielotarczowe sprzęgło mokre 

sterowane elektro-hydraulicznie z hamulcem, 

o rewers (zmiana kierunku jazdy) min. mechaniczny, 

o blokada mechanizmów różnicowych włączana elektrohydraulicznie, 

o pojemność zbiornika paliwa min. 180 l, 

o kabina wyposażona w ogrzewanie, oświetlenie wewnętrzne, wentylację, 

klimatyzację, radio, otwierane okno tylne,  

o siedzenie amortyzowane pneumatycznie, 

o wycieraczka przednia i tylna ze spryskiwaczem, 

o układ hamulcowy tarczowy (mokry) na wszystkie cztery koła, 

o koła przednie w rozmiarze min. 380/70 R24, 

o koła tylne w rozmiarze min. 520/70 R34, 

o rozstaw osi min. 2000 -2300 mm, 

o przedni podnośnik TUZ z wyjściami hydraulicznymi, 

o rama zaczepu transportowego z regulacją wysokości, zaczep automatyczny, 

o jedno- i dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych przyczep, 

o udźwig tylnego TUZ w punkcie sprzęgu: 5000 kg, 

o 2 pary wyjść hydraulicznych z tyłu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spełnia 
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4. 

Pozostałe wymogi: 

o uruchomienie ciągnika wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych 

operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości 

min.1 godzina, 

o serwisowanie ciągnika w okresie gwarancji, 

o gwarancja: 24 miesiące, 

o apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcja obsługi operatora w 

języku polskim, 

o deklaracja zgodności z CE, 

o dostawa urządzenia wraz z dokumentacją odbiorową do siedziby 

Zamawiającego, 

o wszystkie opisy na ciągnik i jego podzespoły dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w j. polskim 

 

 

 

 

 

Spełnia 

Pług odśnieżny 

Lp. Sposób określenia Oświadczenia Wykonawcy 

Dane techniczne oferowanego urządzenia 

1. 

Pług do odśnieżania zawieszany na przedni podnośnik ciągnika sterowany 

elektrohydrauliczne - 4 pozycyjny: 

o fabrycznie nowy 

o zawieszany na przedni TUZ ciągnika kat. 2 i 3 

o szerokość robocza 2490-2600 mm 

o elementy robocze-hydrauliczne ramiona pozwalające ustawić operatorowi 

pług w odpowiednią pozycję roboczą (dwa siłowniki hydrauliczne) 

o wyposażony w dzielony wymienny lemiesz gumowy 

o zawór kierunkowy umożliwiający pracę z jednym wyjściem hydraulicznym 

o grubość blachy pługa min 3 mm, 

o zabezpieczenie sprężynowe, amortyzacja, 

o oferowany pług musi umożliwić podłączenie go do ciągnika wskazanego 

powyżej. 

Nazwa producenta: 

…………………………………………. 

Typ (model) 

………………………………… 

Rok produkcji …………………… 

Grubość blachy pługa …………. 

Szerokość robocza…………… 

Pozostałe wymogi - spełnia. 

2. 

Pozostałe wymogi: 

o uruchomienie płuha wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych 

operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości 

min.1 godzina, 

o gwarancja: 24 miesiące, 

o deklaracja zgodności z CE, 

o dostawa urządzenia wraz z dokumentacją odbiorową do siedziby 

Zamawiającego. 

Spełnia 

 

 

 - kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa), 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1 

ustawy w trybie podstawowym pn.: Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie 

nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. znak 

sprawy ZP.3.2021: 

 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

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

Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby: 

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

…………………………………………………….……………………. (określić zakres, w jakim 

wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu). 

Oświadczam, że 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy. 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

 zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

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

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności 

wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy:  

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

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

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

 

 - kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do 

wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa), 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1 

ustawy w trybie podstawowym pn.: Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie 

nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. znak 

sprawy ZP.3.2021: 

1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego 

w zakresie …………………………………… (wskazać warunek udziału w postepowaniu, 

w zakresie którego wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby) 

Oświadczam, że 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy. 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

 zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

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

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności 

wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy:  

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

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

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

 

 - kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej  

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB  

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1 

ustawy w trybie podstawowym pn.: Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie 

nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. znak 

sprawy ZP.3.2021: 

 Należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, w skład której wchodzą 

następujące podmioty: 

L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

   

   

 

 Informuję(my), że nie przynależę(my) do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

 

 

 - kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – istotne postanowienia umowy leasingu operacyjnego 

 

1. Opis przedmiotu umowy 

1) Przedmiotem jest zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika 

i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

Producent ciągnika ……………………………………………………………………………….. 

Typ/Model …………………………………………………………………………………..……. 

 

Producent pługa odśnieżnego …………………………….………………………………………. 

Typ/Model …………………………………………………………………………………..……. 

Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 

integralną część umowy. Ciągnik oraz pług odśnieżny muszą być gotowy do eksploatacji i wolny 

od jakichkolwiek wad fizycznych (w tym ukrytych) i wad prawnych. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach.  

3) Przedmiot umowy nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, 

z wyłączeniem oznaczeń producenta ciągnika.  

2. Termin wykonania umowy 

1) Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2) Umowa leasingu zostaje zawarta na czas oznaczony: 

a)  fabrycznie nowy ciągnik 84 miesiące, 

b) fabrycznie nowy pług odśnieżny 60 miesięcy. 

3. Gwarancja i serwis 

1) Gwarancja 

Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia, 

Gwarancja obejmuje pług odśnieżny i całość ciągnika wraz z zamontowanym wyposażeniem 

dodatkowym oraz wszystkie części, podzespoły, elementy itp. Koszt przeglądów okresowych i 

eksploatacyjnych ciągnika w czasie trwania gwarancji (w tym koszt robocizny, materiałów 

eksploatacyjnych, użytych części oraz koszty dojazdu), w terminach i zakresie określonym 

w przekazanej dokumentacji technicznej ponosi Wykonawca. 

2) Serwis 

a) Wykonawca gwarantuje, że producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta ciągnika 

zapewni reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) od 
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momentu otrzymania zgłoszenia e-mailem o awarii, w zakresie ustalenia trybu działań 

serwisu. 

b) Wykonawca gwarantuje, że producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta przystąpi 

do naprawy w okresie trwania gwarancji maksymalnie w okresie 96 godzin (4 dni robocze) od 

momentu przyjęcia zgłoszenia e-mailem, a naprawa zostanie zrealizowana niezwłocznie. 

c) Naprawa zostanie dokonana w terminie zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego. 

d) Jeżeli będzie taka możliwość, czynności w ramach udzielonej gwarancji naprawy oraz 

czynności serwisowe dokonywane będą na terenie siedziby Zamawiającego. W przypadku, 

gdy naprawa gwarancyjna nie będzie możliwa na miejscu, Wykonawca dokona odbioru 

i dostarczenia naprawionego ciągnika na własny koszt. 

e) Za usunięcie powstałej awarii rozumie się całkowite usunięcie awarii uszkodzonego 

przedmiotu umowy, powodujące, że ciągnik i pług odśnieżny może być nadal użytkowany 

przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

f) Wykonawca gwarantuje, że producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta ciągnika 

i pługa odśnieżnego zapewni autoryzowany serwis stacjonarny w odległości maksymalnie do 

100 km od siedziby Zamawiającego. 

g) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane naprawy na 

warunkach określonych w SWZ i w załącznikach do niej. 

4. Wynagrodzenie 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe:  

l.p 
Nazwa Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Cena netto zł 

(poz. B x C) 

Wartość 

Podatku VAT 

Wartość brutto zł  

(poz. D + E) 

A B C D E F 

1 Ciągnik 1 szt.     

1.2 
Opłata wstępna 20% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

1.3 Raty 84     

1.4 
Wartość wykupu 1% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

2 Pług odśnieżny 1 szt.     

2.2 
Opłata wstępna 20% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

2.3 Raty 60     

2.4 
Wartość wykupu 1% 

(liczona od wartości netto) 
1 

    

Całkowita wartość oferty 

 (pozycje od 1.2 do 1.4 oraz od 2.2 do 2.4) 
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5. Podstawowe warunki leasingu operacyjnego:  

1) waluta PLN, 

2) oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M, 

3) okres umowy leasingu: 

a) fabrycznie nowy ciągnik 84 miesiące, 

b) fabrycznie nowy pług odśnieżny 60 miesięcy, 

4) opłaty leasingowe: 

a) opłata wstępna 20% wartości przedmiotu leasingu, 

b) ilość rat: 

o 84 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego 

ciągnika, 

o 60 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego pługa 

odśnieżnego, 

c) wartość wykupu (wartość końcowa) 1% wartości przedmiotu leasingu, 

d) terminy płatności: 

o pierwsza rata leasingowa płatna w terminie 30 dni po opłaceniu opłaty 

wstępnej, 

o zapłata kolejnych rat leasingowych na podstawie harmonogramu 

finansowego będącego integralną częścią umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram spłat w dacie 

odbioru przedmiotu umowy, 

o opłata wstępna płatna następnego dnia roboczego po podpisaniu protokołu 

zdawczo-odbiorczego, 

o wartość wykupu płatna wraz z ostatnią ratą leasingową. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości nieskorzystania z opcji wykupu, 

o za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5) Zapłata opłaty wstępnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy 

leasingu. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 

Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym 

nastąpiła ustawowa zmiana. 

6) Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu umowy 

leasingu w tym terminowej spłaty rat leasingowych w szczególności w postaci np. weksla 
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in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz Wykonawcy, wszelkiego 

rodzaju poręczeń. 

6. Odbiór przedmiotu zamówienia oraz szkolenie 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy przed 

planowanym terminem jego odbioru, 

b) dokonania sprawdzenia przedmiotu umowy przez powołanego przez siebie niezależnego 

biegłego rzeczoznawcę przed jego odbiorem. 

2) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, 

na własny koszt i odpowiedzialność w terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiający nie 

odpowiada za szkody powstałe w transporcie.  

Z czynności wydania i odebrania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo – 

odbiorczy w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony, który 

opatrzony wzmianką „bez zastrzeżeń” będzie potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru usterek, wad itp. 

Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół stwierdzonych 

usterek/wad/itp. w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony, a 

dokonanie odbioru przedmiotu umowy ulega przesunięciu do czasu usunięcia wszystkich 

stwierdzonych wad/usterek/itp. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych 

i odstąpienia od umowy. 

4) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot umowy nie odpowiada opisowi 

zawartemu w SWZ oraz załącznikach do niej, strony w takim przypadku sporządzą protokół 

niezgodności w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony, a 

dokonanie odbioru przedmiotu umowy ulega przesunięciu do czasu usunięcia niezgodności 

przedmiotu umowy z SWZ. 

5) Wykonawca w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego usterek/wad/niezgodności 

itp. z SWZ zobowiązany jest do usunięcia usterek/wad/itp. wymienionych w protokole 

usterek/wad/itp. lub dokonania zmian celem usunięcia niezgodności wymienionych w protokole 

niezgodności oraz dostarczenia Zamawiającemu pozbawionego wad/usterek/itp. przedmiotu 

umowy zgodnego z opisem zawartym w SWZ oraz z przepisami obowiązującego prawa. Zapis 

ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

6) Wykonawca przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem następujących dokumentów 

w języku polskim:  
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a) dokument potwierdzający spełnienie wymogów emisji spalin, 

b) świadectwo homologacji, 

c) instrukcje obsługi i konserwacji, 

d) dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR), 

e) katalog części zamiennych, wykaz części zużywalnych 

f) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w promieniu 100 km od siedziby 

Zamawiającego, 

g) dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta (karta gwarancyjna lub książka 

gwarancyjna), 

h) pełna dokumentacja umożliwiająca rejestrację ciągnika, 

i) inne wymagane prawem dokumenty. 

7. Kary umowne.  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto (całkowitej wartości oferty 

brutto) z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a także z tytułu 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, 

b) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto (całkowitej wartości oferty 

brutto), za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zgodnego w umową ciągnika w stosunku do 

terminu umownego, o którym mowa w punkcie 2 istotnych postanowień umowy leasingu 

operacyjnego, 

c) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto (całkowitej wartości oferty 

brutto) w razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania opisanego w pkt 3, ppkt 2), lit. a), 

tj. zagwarantowania Zamawiającemu podjęcia przez producenta lub autoryzowanego 

przedstawiciela czynności serwisowych  

d) w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto (całkowitej wartości oferty 

brutto) w razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania opisanego w pkt 3, ppkt 2, lit. b), 

tj. podjęcia naprawy gwarancyjnej ciągnika w okresie maksymalnie 96 godzin (4 dni robocze) 

od momentu przyjęcia zgłoszenia e-mailem. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto (całkowitej wartości oferty brutto) w przypadku odmowy odebrania 

przedmiotu umowy zgodnego z SWZ z winy Zamawiającego.  

3) Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

dnia doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej przez Stronę uprawnioną, 
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stosownego wezwania do zapłaty. Kary umowne płatne są przelewem bankowym na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4) Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5) Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, 

określonego w umowie. 

6) Kary umowne podlegają sumowaniu. 

7) Finansujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z 

dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

8. Nadzór nad wykonawstwem. 

1) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest ……. tel. 

…….., e-mail ……...  

2) Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest ……. tel. ….., 

fax ….. e-mail …………………..   

 

9. Odstąpienie od umowy. 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3) Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od umowy w przypadku, gdy 

Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy o ponad 30 dni w 

stosunku do terminu ustalonego na dostarczenie przedmiotu umowy. Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

10. Rozstrzyganie sporów. 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2) Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

mailto:bernadeta.kieszek@contenur.com
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11. Zmiany w umowie. 

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2) Wszelkie zmiany umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej 

(aneksu do umowy). 

3) Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów ppkt1 i 2 podlegają unieważnieniu. 

4)  Zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 i 

4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – dokumenty finansowe Zamawiającego 
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