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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. 

ul. Śląska 36 

66-620 Gubin,  

 

Strona www: www.pumgubin.pl 

E-mail: siwz@pumgubin.pl 

Telefon (68) 455 82 82 

 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwaną 

dalej Pzp.  

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do 

wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu” 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień 

 

CPV: 66.11.40.00-2 – Usługi leasingu,  

CPV: 34.14.45.10-6 – Pojazdy do transportu odpadów 

CPV: 34.14.45.11-3 – Pojazdy do zbierania odpadów 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Poniżej wymieniono parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi co najmniej posiadać pojazd specjalny. 

 

 

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE: 

1. Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji min. 2013 

2. Dopuszczalna masa całkowita 26 ton 

3. Rozstaw pomiędzy pierwszą, a drugą osią w zakresie 3800-4000mm 

4. Silnik: 

 wysokoprężny min. 320 KM, 

 pojemność silnika max. 11 litrów 

 silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 5 lub EURO 6 

 maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200 Nm 

 rura wydechowa skierowana do góry lub na dół; 

 skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła, min. 12-biegowa 

 dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody 

 płomieniowe urządzenie rozruchowe 

5. Oś przednia: 

 stabilizator osi przedniej 

 przednie zawieszenie - resory paraboliczne o dop. nacisku technicznym min. 7,5 ton 

 zderzak przedni stalowy lub z tworzywa sztucznego 

6. Osie tylne: 

 druga oś napędowa, ostatnia oś kierowana i podnoszona 

 stabilizator osi tylnej 

 tylne zawieszenie pneumatyczne o dop. nacisku technicznym min. 19 ton 

 blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej 

7. Przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfiki pracy śmieciarki 

8. Przystawka odbioru mocy odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy 

9. Układ hamulcowy: 

 hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe 

 układ hamulcowy z systemem ABS 

http://www.pumgubin.pl/
mailto:siwz@pumgubin.pl
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 system ESP i ASR 

 osuszacz powietrza podgrzewany 

 hamulec przystankowy dla śmieciarki z ograniczeniem dot. cofania wg DIN EN 1501-01  

10. Układ elektryczny: 

 dwa akumulatory 12V minimum 175Ah każdy 

 alternator min. 120A 

 mechaniczny wyłącznik akumulatorów 

11. Zbiornik paliwa min. 300 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów z zamykanym korkiem lub rozwiązanie nie wymagające 

stosowania AdBlue 

12. Koła 22,5 z oponami min. 315/80, winda koła + koło zapasowe zamontowane z boku pojazdu 

13. Kabina: 

 kabina dzienna o długości zewnętrznej min. 1620 mm  

 trzy fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami 

 klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury 

 komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

 kabina w kolorze pomarańczowym lub białym posiadająca elementy pomarańczowe 

 lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane 

 oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 

 światła do jazdy dziennej 

 regulacja zasięgu świateł 

 lampa ostrzegawcza błyskowa pomarańczowa w postaci belki nad kabiną z napisem PUM. 

 centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne 

 komputer pokładowy 

 tachograf cyfrowy 

 fabryczny immobiliser 

 radio  

14. Zabudowa śmieciarki: 

 zabudowa fabrycznie nowa – rocznik  2015; 

 skrzynia ładunkowa o sztywnej konstrukcji, stalowa nie podlegająca odkształcaniu; 

 skrzynia ładunkowa całkowicie spawana, szczelna, dostosowana do każdego typu podwozia, podwyższona ściana 

czołowa  min 500 mm, właz konserwacyjny min 700x600 mm usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy z 

zabezpieczeniem zgodnym z EN-1501-1, zamek i rygiel włazu ocynkowane; 

 pojemność skrzyni ładunkowej: 21 - 22 m3;  

 opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez wypchnięcie przegrody przesuwnej w tył przez siłownik teleskopowy 

podwójnego działania; opróżnianie odbywa się z kabiny kierowcy i z boku zabudowy: 

 zabudowa w kolorze pomarańczowym; 

 objętość kosza zasypowego min. 2,5 m3; 

 odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowanym z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób 

uchylny do góry; 

 podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach lub dachu zabudowy 

 możliwość mechanicznego  blokowania odwłoka poprzez podparcie go na wsporniku z podłużnym otworem i haku 

ryglującym, zamocowany na tylnej ramie skrzyni ładunkowej; 

 dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej o grubości min. 8 mm, pozostałe 

elementy odwłoka wykonane z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości od 4 mm do 8 mm; 

 mechanizm zgniatania liniowo - płytowy, czyli tzw. szufladowy;  

 stopień zagęszczania odpadów minimum 1:5 w zależności od rodzaju odpadów;  

 możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym: przełączenie  

w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, papier, odpady 

komunalne;  

 uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów;  

 możliwość otwierania i zdejmowania wrzutnika (montaż na śrubach); 

 drabinka załadunkowa dzielona, umożliwiająca niezależne podnoszenie pojemników od 80 l do 240 l; 

 sterowanie wrzutnika po obu jego stronach ręczne i automatyczne;  

 praca wrzutnika po obu jego stronach w trybie ręcznym i automatycznym; 

 siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych, umieszczone na zewnątrz 

odwłoka;  

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów;  

 króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym;  

 kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy;  

 dwa wyłączniki bezpieczeństwa;  

 sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego;  

javascript:selectVCode('/esakonfiguratorwebapp/vcodeChoosen.do?code=045AH')
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 sterowanie ręczne; zamykany wyłącznik główny w kabinie kierowcy 

 sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka; 

 sterowanie płytą wypychającą wysuwanie i wsuwanie z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy;  

 terminal obsługi w kabinie kierowcy; 

 sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący – kierowca; 

 układ zwalniający i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN 1501-1; 

 zamykanie odwłoka od wewnątrz poprzez terminal obsługi oraz od zewnątrz obsługa dwuręczna zgodnie z EN 1501-

1; 

 centralne smarowanie na smar stały min. 40 pkt. smarnych lub rozwiązanie bezobsługowe w zakresie smarowania 

 skrzynka na worki pod zabudową; 

 możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie 

kierowcy; 

 oświetlenie według obowiązujących obecnie przepisów oraz dwa światła alarmowe kogut  

z przodu i z tyłu pojazdu; -reflektory robocze na zewnątrz odwłoka oraz doświetlenie na bokach zabudowy 

załączane z kabiny kierowcy; 

 pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku;  

 błotniki kół tylnych z chlapaczami;  

 dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami (jazda do przodu przy obciążonym stopniu max 30 km/h, jazda do 

tyłu niemożliwa); 

 kierowca powinien być automatycznie informowany o tym, który stopień jest zajęty;  

 zainstalowany sygnał dźwiękowy przy jeździe pojazdu do tyłu; 

 zabudowa musi posiadać znak CE.  

Zabudowa musi posiadać złącza aplikacyjne dla firm GPS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.  

15. Wyposażenie pojazdu: 

 apteczka, gaśnica polska wraz z zamocowaniem (uchwyt, osłona); 

 dwa trójkąty ostrzegawcze; 

 komplet narzędzi; 

 podnośnik hydrauliczny min. 20t; 

 przewód do pompowania kół; 

 2 komplety kluczy do stacyjki; 

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA: 

1.Gwarancja 

 wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

 gwarancja na dostarczony sprzęt tj. podwozia i zabudowy min. 36 miesięcy, 

 w ramach złożonej oferty, Wykonawca zapewni Zamawiającemu przyjazd autoryzowanego serwisu do siedziby 

Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 godzin od pisemnego (fax, email) zgłoszenia usterki. W przypadku awarii 

dłuższej niż 72 godziny od pisemnego (fax, email) zgłoszenia usterki, Wykonawca na swój koszt udostępni 

Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie.  

 Zamawiający dopuszcza aby przeglądy gwarancyjne podwozia na koszt Wykonawcy były wykonywane w 

Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta podwozia znajdującej się w odległości nie większej niż 100 km od 

siedziby Zamawiającego. 

 w ramach złożonej oferty (podwozie + zabudowa), Wykonawca zapewni Zamawiającemu przeglądy gwarancyjne 

wraz z materiałami, w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 

2.Pozostałe wymagania Zamawiającego. 

 dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca zapewni dostawę części zamiennych nie objętych gwarancją na podstawie odrębnych zamówień. 

 Wykonawca w ramach zamówienia zobligowany jest do dostarczenia Zamawiającemu:  

 instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej co najmniej katalog części zamiennych wraz ze schematami 

układu hydraulicznego i elektrycznego, ilość i rodzaj stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w 

poszczególnych układach;  

 książki serwisowej i gwarancyjnej w języku polskim;  

 dokumentacji dopuszczającej samochód do ruchu drogowego, 

 Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego urządzeń w dniu dokonania 

dostawy, 

 czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 36 godzin od pisemnego (fax, e:mail) zgłoszenia usterki, 

 dostawca zapewni nieodpłatną kalibrację tachografu cyfrowego przez okres obowiązywania gwarancji, 

 świadectwo homologacji na kompletny pojazd. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU: 

 

 - okres trwania umowy:   36 miesięcy (35 równych rat) 

 - forma leasingu:   operacyjny 

 - opłata wstępna:   20% 

 - wartość wykupu:   1% 

 - oprocentowanie:   stałe ( raty niezmienne w całym okresie trwania umowy) 

 - waluta oferty:    PLN 

 

 ubezpieczenie samochodu przez okres leasingu łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych 

przez ubezpieczyciela, ponosi Wykonawca, 

 koszty podatku od środków transportu ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w koszcie raty leasingowej, 

 rejestracja i opłata rejestracyjna pojazdu, 

 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze 

stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności postanowień wzoru umowy w SIWZ      

( załącznik nr 6 ) z postanowieniami  wzoru umowy leasingu stosowanymi przez leasingodawcę lub stosowanymi 

przez niego Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu stosuje się postanowienia umowy stanowiącej wzór 

zamieszczony w SIWZ ( załącznik nr 6). 

 po wykupie nastąpi przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę. 

  

W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje 

zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje 

się urządzenie, element, mechanizm wskazany w niniejszej specyfikacji. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

2. Okres leasingowania: 36 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym dokonano protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń 

dostarczonego przedmiotu leasingu. 

 

5. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
6. SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a mianowicie: 

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – na podstawie oświadczenia ( załącznik nr 2 

do SIWZ) 

 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:  udokumentują, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 

jedną dostawę odpowiadającą rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (przez 

dostawę odpowiadającą rodzajem należy rozumieć dostawę specjalistycznego samochodu 

przystosowanego do wywozu odpadów); 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – na podstawie załączonego wykazu 

wykonanych dostaw ( załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – na podstawie oświadczenia ( załącznik nr 2 

do SIWZ) 

 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – na podstawie oświadczenia ( załącznik nr 2 

do SIWZ) 

 

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

 

3. w przypadku ofert składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

będzie oceniał łączne spełnienie warunków przez wszystkich partnerów podmiotu składającego ofertę wspólna, 

 

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu za pomocą kwalifikatora „spełnia/nie spełnia”. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału w postepowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postepowania. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postepowania uzna się za odrzuconą. 

 

 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ       

WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  

 

1. Wykaz dokumentów, jakie musi zawierać Oferta, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 

 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -  Załącznik Nr 2 

– oryginał; 

 

2) wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowano co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie 

specjalistycznego samochodu przystosowanego do wywozu odpadów - Załącznik Nr 4; 

 

3) w przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców należy załączyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania podmiotów występujących wspólnie; 

 

2. Wykaz dokumentów, jakie musi zawierać Oferta, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 

24, ust. 1 Pzp -  Załącznik Nr 3 – oryginał; 

 

2) w przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców należy załączyć wymagane 

dokumenty wymienione w ppkt 1) odrębnie dla każdego Wykonawcy; 

 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem; 

 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - 

oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem; 

 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - 

oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem; 
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6) informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 – oryginał; 

 

7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu, o których mowa w ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

 
1. W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) prowadzona będzie faksem lub  drogą elektroniczną. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma 

pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej  Zamawiającego: 

www.pumgubin.pl,   

 

3. Osoba uprawniona do kontaktowania się  z Wykonawcami tylko i wyłącznie w sprawach organizacyjnych w godz. 

9.00 do 14.00 

 

- Malwina Jędrzejek – tel. (68) 455 82 70; fax (68) 455 82 65; e-mail siwz@pumgubin.pl  

 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości       

15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:  

Bank Zachodni WBK S.A. O/Gubin Nr 72 1090 1548 0000 0000 5400 2386 

- jako tytuł wpłaty należy wpisać: „Wadium śmieciarka - Śląska 36” 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania 

kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 

Przedsiębiorstwie Usług Miejskich, ul. Śląska 36, 66-620 Gubin w pok. Nr 14 lub dołączyć do oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

http://www.pumgubin.pl/
mailto:siwz@pumgubin.pl
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8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. 

 
Wykonawca będzie związany złożoną oferta przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert. 

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 
1. Wymagania podstawowe. 

 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej, 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

4) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

 wraz z ofertą winien być przedłożony dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do 

reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisany przez wszystkich wykonawców. 

 formularz ofertowy winien być podpisany przez każdego wykonawcę lub jego upoważnionego 

przedstawiciela.  

 podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań.  

  

 

2. Oznaczenie  ofert. 

 
1) Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, oznaczonym następująco: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Śląska 36 66-620 Gubin 

 

Oferta w postępowaniu na: 

 

„Dostawa  w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych” 

 

Nie otwierać przed dniem: 24.03.2015 godzina 09:30 

 

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Składanie ofert 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. 

Śląska 36, 66-620 Gubin, pokój nr 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2015 do godz. 09:00. 

2) Na opakowaniu oprócz jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona, 

4) Wykonawca może przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 

jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania 

ofert. Opakowanie zawierające modyfikację lub wycofanie powinno być dodatkowo oznaczone 

odpowiednio określeniami „Modyfikacja” lub „Wycofanie” Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po 

terminie składania ofert. 
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2. Otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. 

Śląska 36, 66-620 Gubin, pokój nr 14 w dniu 24.03.2015 o godz. 09:30. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia.  

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 

5) Protokół  wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich 

otwarcia. 

 
14. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z opisem 

zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

2. Cena stanowić będzie sumę kwot obejmującą: 

1) opłatę wstępną dotyczącą leasingu śmieciarki, 

2) sumę rat leasingowych za okres 35 miesięcy, 

3) kwotę stanowiącą wartość wykupu śmieciarki. 

 

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną z podatkiem 

VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

4. Cena oferty jest kwotą wymienioną w formularzu oferty – Załącznik nr 1 

 

 

15. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT. 

 
1. Zamawiający przy wyborze oferty stosował będzie kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagę): 

 

 cena    - 90 % 

 okres gwarancji  - 10% 

 

2. Kryteria podlegają ocenie punktowej przez komisję przetargową proporcjonalnie do ich znaczenia (wagi), 

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w 

zakresie każdego z w/w kryteriów niniejszej SIWZ. 

4. Sposób oceniania ofert: 

 w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

           Cn 

C =  ---------  x 100 pkt  x  90% 

            Cb 

 

gdzie: C – ilość punktów 

Cn – cena najniższa 

Cb – cena oferty badanej 

 

 w kryterium „okres gwarancji” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

            Gb 

G =  ---------  x  100 pkt  x  10% 

           Gn 

 

gdzie: G – ilość punktów 

 Gb – badany okres gwarancji 

 Gn – najdłuższy okres gwarancji 

 

 

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów za w/w kryteria, 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

samej ilości punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

7.  
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16. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY.  

 
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) o wyborze wykonawcy , podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy, umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej 

stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie. 

 

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

albo 10 dni – jeśli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie 

wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.   

 
17. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY. 
 

Istotne dla Stron postanowienia umowy okresla wzór umowy stanowiacy Załącznik nr 6 do SIWZ.  

 
19. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 

 

3. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z 

tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.  

 
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
W toku postepowania Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp, przysługują 

środki ochrony prawnej, zgodnie z postanowieniami Działu VI ustawy  Pzp. 

 

  

 

 

 

Gubin, dnia 16.03.2015 roku                                 zatwierdzam  

         Leszek Linda – Prezes Zarządu 

      

 

 

   …………………………… 

                         (kierownik zamawiającego) 

 

 

 

Wykaz załączników:  

 
1. Załącznik nr 1  –  wzór formularza oferty 

2. Załącznik nr 2  –  wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

3. Załącznik nr 3  -   wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu 

4. Załącznik nr 4  -   wzór wykazu dostaw 

5. Załącznik nr 5  -   oświadczenie o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 –   wzór umowy 
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Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego            P/2/2015 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa:…………………………………………. 

Adres:………………………………………….. 

Nr tel. i fax:……………………………………. 

E-mail: ………………………………………… 

NIP……………………………………………... 

REGON………………………………………… 

 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z 

opcją wykupu 

 

oświadczamy że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i zobowiązuję się do wykonania zadania, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 

modyfikacji. 

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia:  

1) cena netto dostawy śmieciarki ………... ….............................................zł 

podatek VAT ........% kwota ………...........................................................zł 

cena brutto dostawy  śmieciarki ……….. …..............................................zł 

  

2) opłata wstępna …..% ceny netto.............................................................zł 

podatek VAT......% kwota..........................................................................zł 

opłata wstępna brutto …............................................................................zł 

         

3) rata leasingowa  netto..............................................................................zł 

podatek VAT …..% kwota….....................................................................zł 

rata leasingowa brutto................................................................................zł 

 

4) wartość wykupu śmieciarki ..…%ceny netto………….........................zł 

podatek VAT.....%.kwota...........................................................................zł 

wartość wykupu śmieciarki …% ceny brutto ............................................zł 

 

5) całkowity koszt leasingu netto................................................................zł 

podatek VAT.....% kwota..........................................................................zł 

całkowity koszt leasingu brutto..............................................................zł 

słownie.......................................................................................................zł 
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3. Okres gwarancji na cały pojazd wynosi …………………………. miesięcy. 

4. Oświadczamy, że:   

 zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w 

niej postanowieniami, oraz zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

 uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 zapoznaliśmy się z zasadami postępowania, 

 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

 akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy dołączonym do SIWZ, 

 podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia /jeżeli dotyczy/: 

…………………………………………………………………………………………………………………….., 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              (data)                            (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                             P/2/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa:…………………………………………. 

Adres:………………………………………….. 

Nr tel. i fax:………………………………….. 

E-mail: ………………………………………… 

NIP……………………………………………... 

REGON………………………………………… 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

(Dz.U. z 2013 r. Nr 113 poz. 907 z późn. zm.) 

  

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę w formie leasingu operacyjnego 

pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu, wykonawca oświadcza, że 

spełnia warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data)               (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                             P/2/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa:…………………………………………. 

Adres:………………………………………….. 

Nr tel. i fax:………………………………….. 

E-mail: ………………………………………… 

NIP……………………………………………... 

REGON………………………………………… 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków art. 24 ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

(Dz.U. z 2013 r. Nr 113 poz. 907 z późn. zm.) 

  

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę w formie leasingu operacyjnego 

pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu, wykonawca oświadcza, że nie 

podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data)               (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 4 – wzór wykazu dostaw 

 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                             P/2/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa:…………………………………………. 

Adres:………………………………………….. 

Nr tel. i fax:………………………………….. 

E-mail: ………………………………………… 

NIP……………………………………………... 

REGON………………………………………… 

 

 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w formie leasingu 

operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu, 

OŚWIADCZAMY, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy jako Wykonawca, następujące zamówienia 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 

oraz dat i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

 

 

Nazwa i adres 

Inwestora 
Opis zamówienia, zakres Wartość 

Data  

wykonania 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Dołączam dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy wykonane zostały należycie. 

 

 

 

 

 

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

               (data)              (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 5 – oświadczenie o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej 

 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                             P/2/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa:…………………………………………. 

Adres:………………………………………….. 

Nr tel. i fax:………………………………….. 

E-mail: ………………………………………… 

NIP……………………………………………... 

REGON………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę w formie leasingu 

operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu 
 

 

 

reprezentując: 

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

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

(nazwa firmy) 

 

informuję / informujemy, że
1
: 

 

1. przynależymy do następującej grupy kapitałowej …………….…………………………; do tej samej grupy 

kapitałowej należą podmioty zgodnie z załączoną listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 

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

 

 

2.   nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej. 

 

 

  

 

 

 

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

(data)               (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

                                                 
1
  zaznaczyć właściwe 
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Załącznik Nr 6 – Wzór umowy 

 

Umowa Nr 2/2015 

 

 

Zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Zamawiającym, tj. Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie 

ul. Śląska 36 reprezentowanym przez: Leszka Lindę – Prezesa Zarządu 

a Wykonawcą tj. …………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa firmy, forma prawna, adres) 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………... 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym. 

  

§ 1 

Przedmiot umowy – „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów 

komunalnych z opcją wykupu”.  

Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.   

§ 3 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

2. Okres leasingowania: 36 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym dokonano protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń 

dostarczonego przedmiotu leasingu. 

3. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul. Śląska 36, 66-

620 Gubin, na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenia w czasie transportu oraz dbałość przy 

załadunku i rozładunku. 

4. Wykonawca przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentów na podstawie protokołu przekazania. 

Zamawiający podpisując protokół odbioru potwierdzi kompletność  dostawy oraz poprawność działania sprzętu.  

5. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie następujące dokumenty w języku polskim: 

 atesty na wbudowane urządzenia, 

 instrukcje obsługi, zawierające co najmniej katalog części zamiennych wraz ze schematami układu 

hydraulicznego i elektrycznego, ilość i rodzaj stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w 

poszczególnych układach, 

 dokumentacje dopuszczającą samochód do ruchu drogowego (świadectwo homologacji), 

 książkę gwarancyjną pojazdu, 

 książkę przeglądów serwisowych, 

6. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy, 

7. Wykonawca zapewni przyjazd autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 

godzin od telefonicznego, faksowego bądź pisemnego zgłoszenia, 

8. Usunięcie usterki nastąpi w terminie nie dłuższym niż 72 godziny. 

9. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych usunięcie usterki nie jest możliwe w tym terminie, Wykonawca na swój 

koszt udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie, w 

terminie 8 godzin licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 8. 
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10. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres użytkowania pojazdu zastępczego.  

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wynagrodzenie: 

 

1) cena netto dostawy śmieciarki ………... ….............................................zł 

podatek VAT ........% kwota ………...........................................................zł 

cena brutto dostawy  śmieciarki ……….. …..............................................zł 

  

2) opłata wstępna …% ceny netto...............................................................zł 

podatek VAT......% kwota..........................................................................zł 

opłata wstępna brutto …............................................................................zł 

         

3) rata leasingowa  netto..............................................................................zł 

podatek VAT …..% kwota….....................................................................zł 

rata leasingowa brutto................................................................................zł 

 

4) wartość wykupu śmieciarki …..%ceny netto………….........................zł 

podatek VAT.....%.kwota...........................................................................zł 

wartość wykupu śmieciarki …% ceny brutto ………................................zł 

 

 

5) całkowity koszt leasingu netto................................................................zł 

podatek VAT.....% kwota..........................................................................zł 

całkowity koszt leasingu brutto..............................................................zł 

słownie.......................................................................................................zł 

 

2. Zapłata miesięcznych leasingowych rat będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat – płatności do 15-go 

każdego miesiąca. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej  

NIP: ……………... 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP: 926-10-00-423 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umowy będą kary umowne. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.  

3. W przypadku gdy dostarczenie samochodu nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie (pkt. 4 SIWZ) 

Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia bez dodatkowych opłat pojazdu zastępczego o porównywalnych 

parametrach. Koszt ubezpieczenia, rejestracji samochodu i inne opłaty ponosi w całości Wykonawca. 

4. Pojazd zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym w ciągu 8 godzin od 

momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu 

pojazdu właściwego, jednak nie dłużej niż do 4 tygodni. 

5. W przypadku niedostarczenia samochodu zastępczego, o którym wyżej mowa, Zamawiający może żądać zapłaty 

kary umownej tj. 3% wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia dostawy lub za każdy 

dzień opóźnienia w terminie naprawy w okresie gwarancji. 

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego koszty ubezpieczenia, rejestracji oraz inne opłaty 

spoczywają na Wykonawcy. 



SIWZ –– Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu 

 

18 
 

7. Dostarczenie i odbiór ewentualnego pojazdu zastępczego nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

8. W przypadku nie dostarczenia pojazdu zastępczego, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wynajęcia innego 

pojazdu o porównywalnych parametrach na koszt Wykonawcy. 

9. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego należności w wyznaczonym terminie, dostawca ma prawo 

żądać zapłaty odsetek z tego tytułu w wysokościach ustawowych. 

10. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

§ 7 

1. Osobą koordynującą dostawę przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest Mirosława Żołędziewska, 

2. Osoba odpowiedzialna za dostawę przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………………….. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

§ 9 

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

§ 10 

Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. 

§ 11 

Umowa sporządzona jest w 2 – jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

§ 12 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następującej załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2. Oferta  

 

 

 

 

…………………………………….     …………………………………… 

              DOSTAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 


