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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o. 
34-234 Osielec 749 

 
Strona www: https://www.skawajordanow.pl/ 
E-mail: biuro@skawajordanow.pl 
Telefon: +48 18 534 20 21 
 
REGON: 120561352 
NIP: 5521665064 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 

publicznych. 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwana dalej ustawa Pzp. 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126), zwane dalej Rozporządzeniem, zmienione Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 16.10.2018 r. (Dz. U. z 17.10.2018 r. poz. 193) 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 
2017 poz. 2477). 

3. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 331 z późn. zm.) 

oraz Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1634) 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 nr 48 poz. 280) oraz Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 poz. 1992)  

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich 
rozliczania (Dz. U. z  2010, nr 41, poz. 238) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z  
2017, poz. 47) 

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu 
odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do 
wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu: 
a. Samochód nr 1: pojazd śmieciarka, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008 r., o przebiegu nie 

większym niż 150 000 km, na podwoziu dwuosiowym o DMC 16 Mg, z zabudową skrzyniową z 
urządzeniem załadowczym tylnym o pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 10 m3, 
przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, 
surowców wtórnych; 

b. Samochód nr 2: pojazd śmieciarka, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008 r., o przebiegu nie 
większym niż 260 000 km, na podwoziu dwuosiowym o DMC 19 Mg, z zabudową skrzyniową z 
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urządzeniem załadowczym tylnym o pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 14 m3, 
przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, 
surowców wtórnych. 

c. Samochód nr 3: pojazd hakowiec, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2009 r., o przebiegu nie 
większym niż 400 000 km, na podwoziu dwuosiowym o DMC 16 Mg. 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Poniżej wymieniono parametry techniczne i wyposażenie, 

jakie muszą co najmniej posiadać samochody specjalistyczne wyszczególnione w pkt 2) powyżej. 
 

I. Samochód Nr 1 (ŚMIECIARKA): 
 

PODWOZIE 

1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu na podwoziu dwuosiowym:  

 rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008 rok, 

 podwozie od początku wyprodukowane i fabrycznie przystosowane pod zabudowę typu 
śmieciarka, 

 długość całkowita: nie większa niż 7,5 m, 

 wysokość nie większa niż 3,5 m, 

 rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,5 m,  

 zwis tylny nie większy niż 3,5 m., 

 szerokość pojazdu nie większa niż 2,5 m., 

 dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 16,0 Mg,  

 ładowność nie mniejsza niż 5,3 Mg, 

 prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do prędkości  
80 ÷ 90 km/h, 

 przebieg nie większy niż 150 000 km. 
 
2. Kabina: 

 kabina dzienna, kompaktowa, 

 ilość miejsc siedzących: 3, fabrycznie wykonane 

 kolor kabiny: biały 

 fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,  

 wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami, 

 lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie, 

 oświetlenie wnętrza,  

 ostrzegawczy sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego. 
 
3. Układ jezdny:  

 podwozie 2-osiowe,  

 oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym. 

 oś nr 2: zawieszona pneumatycznie, napędzana z kołami bliźniaczymi, 

 ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 19,5”, nowe lub o zużyciu max. 
50%,  

 opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym, 

 stabilizator osi przedniej i tylnej, 

 fartuchy przeciw błotne kół, 

 wylot układu wydechowego skierowany do góry i wyprowadzony powyżej zabudowy. 
 
4. Układ hamulcowy: 

 system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 
 

5. Silnik napędowy:  

 wysokoprężny,  

 chłodzony cieczą,  

 co najmniej 6-cylindrowy,  

 moc maksymalna silnika co najmniej 160 kW 

 spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 4, 

 płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe, 
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6. Układ przeniesienia napędu:  

 skrzynia biegów: automatyczna, 

 przystawka odbioru mocy zamontowana fabrycznie lub przez producenta zabudowy, 
 

7. Układ kierowniczy: 

 ze wspomaganiem, 

 kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu fabrycznie, bez przeróbek, 

 kierownica z regulacją ustawienia 
 
8. Wyposażenie: 

 oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po 
drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia), 

 reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu, 

 lampy ostrzegawcze typu kogut, 

 boczne osłony przeciw najazdowe, 

 ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, 

 apteczka, 

 podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton, 

 kliny pod koła, 

 klucz do kół, 

 koło zapasowe, 

 gaśnica samochodowa, 

 pokrowce na wszystkie miejsca siedzące. 
 

ZABUDOWA ŚMIECIARKI: 

 zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych 

 zabudowa pochodząca z produkcji seryjnej, 

 zabudowa jednokomorowa, 

 Zabudowa od początku zabudowana na w/w podwoziu, tej samej marki co zabudowa drugiego 
pojazdu,  

 zabudowa z tego samego roku produkcji, co podwozie,  

 pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 10 m3,  

 spełniająca wymagania normy PN, wymaganej do rejestracji tego typu pojazdów, 

 zapewniająca stopień zagęszczenia odpadów minimum 5:1, 

 dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie, o 
grubości zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu gwarantującym użytkowanie przez 5 lat, 

 zabezpieczenie mechaniczne odwłoka przed opadnięciem, 

 urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 110 do 1100 l na odpady 
komunalne, 

 podłoga wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie, o grubości 
zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu gwarantującym użytkowanie przez 5 lat, 

 boki wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie, o grubości 
zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu gwarantującym użytkowanie przez 5 lat, 

 wanna zasypowa o objętości co najmniej 1 m3,   

 mechanizm zagęszczania odpadów liniowo – płytowy (szufladowy),  

 sterowanie funkcjami zabudowy na lewym i prawym boku odwłoka lub zabudowy lub aparatu 
zasypowego,  

 przycisk systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka,  

 możliwość sterowania płytą wypychającą z kabiny kierowcy,  

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,  

 okno wrzutowe aparatu zasypowego na możliwie niskiej wysokości, nie większej niż 1,3 m, 

 dwa rozkładane stopnie dla operatorów (ładowaczy) wyposażone w czujniki automatycznie 
aktywujące system bezpieczeństwa, zgodnie z normami PN, 

 bezpieczne uchwyty dla operatorów, zamontowane w tylnej części zabudowy, 

 wszystkie przyciski, zawory i przełączniki oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczne 
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określenie ich funkcji, 

 na każdym boku zabudowy wolne miejsce na umieszczenie reklamy w kształcie prostokąta, 

 pasy odblaskowe (ostrzegawcze) wzdłuż boków kabiny i zabudowy, 

 zabudowa musi spełniać normy CE co potwierdzi oświadczenie dostawcy, 

 instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim. 
 

II. Samochód Nr 2 (ŚMIECIARKA): 
 

PODWOZIE 

1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu na podwoziu dwuosiowym:  

 rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008 rok, 

 podwozie od początku wyprodukowane i fabrycznie przystosowane pod zabudowę typu 
śmieciarka, 

 długość całkowita: nie większa niż 8,5 m, 

 wysokość nie większa niż 3,5 m, 

 rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,9 m,  

 szerokość pojazdu nie większa niż 2,5 m., 

 dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 19,0 Mg,  

 ładowność nie mniejsza niż 6 Mg, 

 prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do prędkości  
80 ÷ 90 km/h, 

 przebieg nie większy niż 260 000 km. 
 
2. Kabina: 

 kabina dzienna, kompaktowa, 

 ilość miejsc siedzących: 3, fabrycznie wykonane  

 kolor kabiny: biały 

 fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,  

 wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami, 

 lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie, 

 oświetlenie wnętrza,  
 
3. Układ jezdny:  

 podwozie 2-osiowe,  

 oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym  

 oś nr 2: zawieszona pneumatycznie, napędzana z kołami bliźniaczymi, 

 ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 22,5”, nowe lub o zużyciu max. 
50%,  

 opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym, 

 stabilizator osi przedniej i tylnej, 

 fartuchy przeciw błotne kół, 

 wylot układu wydechowego skierowany do góry i wyprowadzony powyżej zabudowy. 
 
4. Układ hamulcowy  

 system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 
 

5. Silnik napędowy:  

 wysokoprężny,  

 chłodzony cieczą,  

 co najmniej 6-cylindrowy,  

 moc maksymalna silnika co najmniej 180 kW 

 spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 4, 

 płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe, 
 

6. Układ przeniesienia napędu:  

 skrzynia biegów: automatyczna, 

 przystawka odbioru mocy zamontowana fabrycznie lub przez producenta zabudowy, 
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7. Układ kierowniczy: 

 ze wspomaganiem, 

 kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu fabrycznie, bez przeróbek, 

 kierownica z regulacją ustawienia 
 
8. Wyposażenie: 

 oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po 
drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia), 

 regulacja zasięgu świateł, 

 reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu, 

 lampy ostrzegawcze typu kogut, 

 boczne osłony przeciw najazdowe, 

 ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, 

 apteczka, 

 podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton, 

 kliny pod koła, 

 klucz do kół, 

 koło zapasowe, 

 gaśnica samochodowa, 

 pokrowce na wszystkie miejsca siedzące. 
 

ZABUDOWA ŚMIECIARKI: 

 zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych i surowców wtórnych 

 zabudowa pochodząca z produkcji seryjnej, 

 zabudowa jednokomorowa, 

 zabudowa od początku zabudowana na w/w podwoziu, tej samej marki co zabudowa drugiego 
pojazdu, 

 zabudowa z tego samego roku produkcji co podwozie,  

 pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 14 m3,  

 spełniająca wymagania normy PN, wymaganej do rejestracji tego typu pojazdów, 

 zapewniająca stopień zagęszczenia odpadów minimum 5:1, 

 dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie, o 
grubości zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu gwarantującym użytkowanie przez 5 lat, 

 zabezpieczenie mechaniczne odwłoka przed opadnięciem, 

 urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 110 do 1100 l na odpady 
komunalne, 

 podłoga wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie, o grubości 
zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu gwarantującym użytkowanie przez 5 lat, 

 boki wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie, o grubości 
zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu gwarantującym użytkowanie przez 5 lat, 

 wanna zasypowa o objętości co najmniej 1 m3,   

 mechanizm zagęszczania odpadów liniowo – płytowy (szufladowy),  

 sterowanie funkcjami zabudowy na lewym i prawym boku odwłoka lub zabudowy lub aparatu 
zasypowego,  

 przycisk systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka,  

 możliwość sterowania płytą wypychającą z kabiny kierowcy,  

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,  

 dwa rozkładane stopnie dla operatorów (ładowaczy) wyposażone w czujniki automatycznie 
aktywujące system bezpieczeństwa, zgodnie z normami PN, 

 bezpieczne uchwyty dla operatorów, zamontowane w tylnej części zabudowy, 

 wszystkie przyciski, zawory i przełączniki oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczne 
określenie ich funkcji, 

 na każdym boku zabudowy wolne miejsce na umieszczenie reklamy w kształcie prostokąta, 

 pasy odblaskowe (ostrzegawcze) wzdłuż boków kabiny i zabudowy, 

 zabudowa musi spełniać normy CE, co potwierdzi oświadczenie dostawcy, 

 instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim. 
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III. Samochód Nr 3 (HAKOWIEC): 
 

PODWOZIE 

1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu na podwoziu dwuosiowym:  

 rok produkcji nie wcześniejszy niż 2009 rok, 

 pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, 

 długość całkowita: nie większa niż 8,5 m, 

 wysokość nie większa niż 3,4 m, 

 rozstaw osi jezdnych nie więcej niż 4,2 m,  

 zwis tylni nie większy niż 2,0 m, 

 szerokość pojazdu nie większa niż 2,55 m., 

 dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 16,0 Mg,  

 ładowność nie mniejsza niż 7 Mg, 

 prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do prędkości  
80 ÷ 90 km/h, 

 przebieg nie większy niż 400 000 km. 
 
2. Kabina: 

 kabina dzienna, kompaktowa, 

 ilość miejsc siedzących: 2-3 

 kolor kabiny: biały 

 fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,  

 wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami, 

 przeszklona tylna ściana kabiny, 

 lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie, 

 lusterko szerokokątne, 

 lusterko krawężnikowe prawe, 

 oświetlenie wnętrza,  
 
3. Układ jezdny:  

 podwozie 2-osiowe,  

 oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym  

 oś nr 2: zawieszona mechanicznie lub pneumatycznie, napędzana z kołami bliźniaczymi, 

 ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 19,5”, nowe lub o zużyciu max. 
50%,  

 opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym, 

 stabilizator osi przedniej i tylnej, 

 fartuchy przeciw błotne kół, 
 

4. Układ hamulcowy: 

 system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 
 

5. Silnik napędowy:  

 wysokoprężny,  

 chłodzony cieczą,  

 moc maksymalna silnika co najmniej 130 kW 

 spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 4, 

 płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe, 
 

6. Układ przeniesienia napędu:  

 skrzynia biegów: manualna, 
 

7. Układ kierowniczy: 

 ze wspomaganiem, 

 kierownica umieszczona oryginalnie po lewej stronie pojazdu, bez przeróbek 

 kierownica z regulacją ustawienia, 
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8. Wyposażenie: 

 oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po 
drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia), 

 reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu pojazdu, 

 lampy ostrzegawcze typu kogut, 

 boczne osłony przeciw najazdowe, 

 błotniki kół wraz z chlapaczami, 

 ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, 

 apteczka, 

 podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton, 

 kliny pod koła, 

 klucz do kół, 

 koło zapasowe, 

 gaśnica samochodowa, 

 pokrowce na wszystkie miejsca siedzące. 
 

URZĄDZENIE HAKOWE: 

 urządzenie fabrycznie nowe, 

 urządzenie hakowe pochodzące z produkcji seryjnej, 

 minimalna moc załadunkowa 7 Mg, 

 wysokość haka H=1200 mm 

 obsługa kontenerów o długości 3400 mm, 4000mm 

 rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali o grubości 6 mm z otworami 
wycinanymi laserowo,  

 szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera wykonane z żeliwa, osadzone na tej 
samej osi obrotu ramy tylnej, 

 sterowanie z wnętrza kabiny i awaryjnie na zewnątrz pojazdu poprzez rozdzielacz hydrauliczny, 

 wysokiej jakości uszczelnienia siłowników hydraulicznych, 

 hak z zapadką samoczynną, 

 konstrukcja stalowa śrutowana, 

 konstrukcja malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą w 
systemie kolorystycznym RAL do uzgodnienia, 

 hydrauliczna blokada kontenera, 

 dokumentacja UDT wraz z rejestracją na zamawiającego, 

 instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim. 
 

IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 

a) Dostawa zrealizowana do 30 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy pojazdów jest 
siedziba Zamawiającego: 34-234 Osielec 749. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 
8.00. do 16.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie. 
Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Koszty 
dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu odbioru pojazdów przez 
Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub 
utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

b) Przeszkolenie do 8 pracowników Zamawiającego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi 
dostarczonego urządzenia – pojazdu specjalnego, warunków BHP – minimum 8 godz., przy 
siedzibie Zamawiającego oraz wystawienie zaświadczenia o ich przeszkoleniu. 

c) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu zamówienia komplet 
niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej: 

 dowody rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdów i dopuszczenia do ruchu 

(koszt uzyskania wymienionych dokumentów ponosi Wykonawca), 

 polisę OC dla każdego pojazdu, 

 kopię karty pojazdu, 

 książeczkę gwarancyjną lub kartę gwarancyjną zabudowy, 

 instrukcję eksploatacji i konserwacji każdej zabudowy i urządzenia hakowego (instrukcja 

obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja konserwacji i 
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napraw),  

 deklarację zgodności dla urządzeń zamontowanych na samochodzie lub oświadczenie 

dostawcy o spełnieniu norm CE oraz innych wymaganych przepisami, 

 książkę serwisową podwozia. 

d) Podwozie i zabudowa po pełnym przeglądzie eksploatacyjnym i przeprowadzone wszelkie 
wymagane naprawy wraz z raportem z zakresu przeglądu. 

e) Brak ognisk korozji i ubytków powłoki lakierniczej i zabezpieczenia antykorozyjnego. 
f) Auta zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ważnym przeglądem technicznym i 

OC na dzień przekazania przedmiotu zamówienia. 
g) Wykonawca zezwala na wyposażenie pojazdów w lokalizator GPS, sondy paliwa, monitoring 

wizyjny i inny osprzęt niezbędny do wykonywania usługi.  
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania badania technicznego pojazdów na wybranej stacji 

diagnostycznej. W przypadku stwierdzenia niesprawności pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany 
do ich usunięcia w terminie 2 dni, a gdy to nie będzie możliwe dostarczenie pojazdu wolnego od 
wad w terminie 3 dni. 

i) Minimalne warunki gwarancji i serwisu: 
a. Minimalny, wymagany okres gwarancji 6 m-cy na używane zabudowy i podwozia.  
b. Minimalny, wymagany okres gwarancji 12 m-cy na urządzenie hakowe.  
c. Odległość maksymalna do autoryzowanego serwisu  stacjonarnego na zabudowy i 

podwozia i urządzenie hakowe nie większa niż 120 km od siedziby Zamawiającego. 
d. Autoryzowany serwis na terenie Polski z pełnym dostępem do serwisu i części 

zamiennych. 
e. Gwarancja obejmuje m. in. dojazd i pracę serwisu, części zamienne, koszty transportu 

pojazdu na lawecie do serwisu stacjonarnego.  
f. W przypadku stwierdzenia awarii pojazdów serwis Wykonawcy przystąpi do jej usunięcia w 

terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia. 
g. W przypadku niepodjęcia naprawy w w/w terminie, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, 

a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. 
h. Wykonawca zagwarantuje pojazd zastępczy na czas naprawy przekraczający 10 dni 

roboczych. 
 
V. Forma finansowania: leasing. 

Leasing winien zostać udzielony na następujących warunkach: 

a) waluta: w polskich złotych; 
b) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 20 % wartości netto przedmiotu umowy + 

podatek VAT; 
c) okres trwania umowy: 60 miesięcy; 
d) opłata manipulacyjna: 0 %; 
e) Koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy 

leasingowej ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – 
Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASSISTANCE na kraje Unii Europejskiej w 
trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty 
ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; 

f) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport i inne ponosi 
Wykonawca; 

g) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający; 
h) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który 

stanowi załącznik do umowy leasingowej. 
i) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + 

podatek VAT; 
j) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności 

ostatniej raty. 
 

VI. Symbol dostaw i usług, zgodnie z CPV:   
34.13.70.00-6 – używane pojazdy do transportu towarów, 
66.11.40.00-2 – usługi leasingu finansowego. 

4. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamówienia na dodatkowe dostawy 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 
podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy.  

6. Informacja o ofercie wariantowej  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy. 

8. Opis   warunków   udziału   w   postępowaniu   oraz   braku 
podstaw wykluczenia 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 

Pzp (pkt 8.4. i 8.5. SIWZ); 

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

8.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

8.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

8.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

8.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. a) 

SIWZ dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

8.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. b) 

SIWZ  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

8.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa 

w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 7 dostaw zbliżonych 

przedmiotem do przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej 5 dostaw „śmieciarek” i co 

najmniej 2 dostawy „hakowców”, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. 

8.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

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

3) wykonawcę, 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 8.4. ppkt) 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 
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12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

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

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wyklucza również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 

1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

9. Wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w pkt 8.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu 7 dostaw zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej 5 dostaw 
„śmieciarek” i co najmniej 2 dostawy „hakowców”, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda, 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

a) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.3. SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu.   

9.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, ceny zawartej w ofertach. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 

9.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 

14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
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wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu.  

9.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

9.6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa samochodów specjalistycznego do wywozu odpadów 

komunalnych stałych, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 

a) Opisu technicznego oferowanych  samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 

komunalnych stałych, sporządzonego wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5, 5a i 5b do 

SIWZ. 

b) Fotografii oferowanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych 

stałych (wykonane z każdej strony samochodu – przód, tył, boki), załączonych do oferty w 

formie wydruku lub na nośniku elektronicznym. 

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 
10.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

10.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

10.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10.5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy, składane są w oryginale. 

10.6. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż 

oświadczenia, o których mowa w pkt 10.5. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem.  

10.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

10.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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10.11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

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

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

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

10.12. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

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

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz 

brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

10.14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 

były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10.15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 
zapisami zawartymi w ust. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11.2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w 
ust. 11.1.  

11.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 
następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
2) określenie celu gospodarczego  
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji ww. zamówienia 
4) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 
5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego  

11.6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 

11.7. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

12. Wymagania dotyczące wadium 
12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiące złotych) 
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12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 

ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, 

nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na 

rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej 

12.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Jordanowie 
Nr rachunku: 47 8799 0001 0007 0004 5405 0001 

12.6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

12.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert).  

12.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 12.3 

niniejszej SIWZ, wykonawca składa wraz z ofertą. 

12.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  

12.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota 

wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na 

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  

12.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w 

art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium 

zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w 

ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” oznaczenie sprawy: ZP.01/2019 
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12.12. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako 

oddzielny od oferty dokument) w siedzibie Zamawiającego: Spółka Komunalna Skawa Jordanów  

Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

12.13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o 

których mowa w pkt 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

13. Termin związania ofertą. 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 13.2., nie powoduje utraty wadium. 

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, 

o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

14. Utrata wadium. 
14.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

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

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane 
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN. 

17. Opis sposobu przygotowania Oferty 
17.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

17.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

17.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

17.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

17.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

17.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

17.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

17.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie 

błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i 

wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie 

daty dokonania poprawki.  

17.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem 

terminu otwarcia ofert. 

17.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

17.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

17.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:  
„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych 

stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
Oznaczenie sprawy: ZP.01/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 16.10.2019 r., godz. 11:30. 

17.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

17.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  
„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych 

stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
Oznaczenie sprawy: ZP.01/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 16.10.2019 r., godz. 11:30. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

17.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  
„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych 

stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
Oznaczenie sprawy: ZP.01/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 16.10.2019 r., godz. 11:30. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

17.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 

wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
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przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 

adresu, a także informacji dotyczącej ceny zawartej w jego ofercie. 

17.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

18. Zawartość Oferty 
 

Kompletna Oferta musi zawierać: 
18.1. Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ 
18.2. Oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ  

18.3. Wykaz 7 dostaw zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej 5 dostaw 

„śmieciarek” i co najmniej 2 dostawy „hakowców”, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda, 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

18.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (składane 

zgodnie z pkt 9.3. SIWZ).  

18.5. Opis techniczny oferowanych  samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych 

stałych, sporządzonego wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5, 5a, 5b do SIWZ.  

18.6. Fotografie oferowanych  samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych, 

załączonych w formie wydruku lub na nośniku elektronicznym. 

18.7. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z 

RODO, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

19. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
 
19.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ppkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ppkt 1. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której 
udostępniana jest specyfikacja. 

 
19.2. Zmiany w treści SIWZ 
 



Oznaczenie sprawy: ZP.01/2019   

20 
Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych  

w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a jeżeli  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
także na stronie. 

2) Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są każdorazowo wiążące dla 
Wykonawców.  

3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

4) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. 
O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano 
niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest 
specyfikacja.  

20. Zebranie Wykonawców 
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.  

21. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawionych do porozumienia się z 
Wykonawcami. 

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

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

21.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
Tadeusz Tatara 
e-mail: osielecsk@wp.pl  

21.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

22. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty 
22.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Spółka Komunalna Skawa Jordanów  

Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  16.10.2019 r. do godz.  11:00 

 
22.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749 
 

Oferta w postępowaniu na dostawę pn.: 
„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w 

ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
Oznaczenie sprawy: ZP.01/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 16.10.2019 r., godz. 11:30. 
 

22.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
22.4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich 

mailto:osielecsk@wp.pl
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dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 22.1. SIWZ. 
 
 

23. Miejsce i termin otwarcia Ofert 
Otwarcie Ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749: 
 

dnia  16.10.2019 godz.  11:30 

 

24. Tryb otwarcia Ofert  
24.1. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta 

lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 

składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz 

z informacją o terminie jej złożenia. 

24.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

24.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

24.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny zawartej w ofertach. 

24.5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

24.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą 

w pierwszej kolejności.  

24.7. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte 

przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

24.8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny zawartej w ofertach. 

24.9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie. 

25. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
25.1. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 
25.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, musi być podana  

w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli występuje. 
25.3. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie budzący  

wątpliwości.  
25.4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
25.5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 

negocjacji w sprawie ceny. 
25.6. Ostateczną cenę oferty stanowi cena brutto wyszczególniona w formularzu ofertowym.  
25.7. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich, cyframi i słownie. 
25.8. Ostateczna kompletna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
25.9. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku  

o podatku od   towarów i usług. 
25.10. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta,  której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
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towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając 
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

26. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze Oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Ofert 
26.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
z niniejszego postępowania;   

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

26.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: 
 
„Najniższa Cena” - znaczenie punktowe kryterium – 100 pkt. 
Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C): 

 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.  

Liczba punktów w kryterium cena (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
C = (Cmin /Co) x 100 pkt 

gdzie: 

C - punktacja którą należy wyznaczyć 
Cmin - najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł) 

Co - cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł) 

26.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za 
realizację zamówienia. 

26.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

26.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

26.6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

27. Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
27.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w kryterium oceny ofert, 

27.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
27.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

27.4. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

28. Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 
28.1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą z zastrzeżeniem pkt 2. 
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28.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

28.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez dokonania ich ponownej 
oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

28.4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i  terminie podpisania umowy. 
28.5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.   

29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści  zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

29.1. Czas trwania umowy leasingu operacyjnego: 60 miesięcy od daty przekazania sprzętu. 
29.2. Czynsz inicjalny, stanowi opłatę wstępną. 
29.3. Opłata manipulacyjna: 0,00 zł. 
29.4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie  

z ofertą przetargową w wysokości: 
1) wpłata początkowa 20 %: 

 wartość netto   - ……………………………zł, 

 podatek VAT w kwocie  - ……………………………zł, 

 cena brutto w kwocie  - ……………………………zł, 
2) rata czynszu leasingowego: 

 wartość netto   - ……………………………zł, 

 podatek VAT w kwocie -             ……………………………zł, 

 cena brutto w kwocie  - ……………………………zł, 
3) kwota wykupu 1 %    

 wartość netto   - ……………………………zł, 

 podatek VAT w kwocie -             ……………………………zł, 

 cena brutto w kwocie  - ……………………………zł. 
 

29.5. Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej stanowiącej 20 % wartości przedmiotu dostawy tj. 
kwotę brutto ……………………..  zł w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego na podstawie wystawionej faktury VAT. 

29.6. Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingowych za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy 
będzie następowało sukcesywnie przez okres 59  miesięcy od daty podpisania protokołu z jego 
odbioru. 

29.7. Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie  
z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy leasingowe. 

29.8. Miesięczne stałe raty leasingowe.  
29.9. Usługa leasingu będzie obejmowała wpłatę wstępną i 59 miesięcznych okresów rozliczeniowych, oraz  

wykup przedmiotu leasingu w terminie 14 dni od zakończenia 60 miesięcznego okresu umowy 
leasingu. 

29.10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

30.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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30.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

30.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

30.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

30.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 

gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp. 

30.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

30.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

30.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

30.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

30.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

30.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 30 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

31. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany prawa 

w zakresie wysokości podatku VAT. 

32. Załączniki do SIWZ 
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków  udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia w postępowaniu  
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw 
Załącznik nr 5, 5a, 5b  – wzór opisu urządzenia technicznego  
Załącznik nr 6  –  Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków   

informacyjnych wynikających z RODO 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 
 

Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 
komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………….. 

e. mail …………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 

Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 
 
Zobowiązania  Wykonawcy 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie: 

Rodzaj składnika 
ceny za samochód 
nr 1 (Śmieciarka) 

Ilość Wartość 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość netto 
za leasing [zł] 

(kol. 2 X 3) 

Podatek VAT  
…… % [zł] 

Cena  brutto 
[zł] 

(kol. 4+5) 

1 2 3 4 5 6 

Opłata wstępna  
20% 

1 
    

Raty leasingowe 59     

Kwota wykupu 
przedmiotu leasingu 
(opcja wykupu 1 %) 

1 
    

  SUMA:    

 

 
Rodzaj składnika 

ceny za samochód 
nr 2 (Śmieciarka) 

Ilość Wartość 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość netto 
za leasing [zł] 

(kol. 2 X 3) 

Podatek VAT  
…… % [zł] 

Cena  brutto 
[zł] 

(kol. 4+5) 

1 2 3 4 5 6 

Opłata wstępna  
20% 

1 
    

Raty leasingowe 59     

Kwota wykupu 
przedmiotu leasingu 
(opcja wykupu 1 %) 

1 
    

  SUMA:    
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Rodzaj składnika 
ceny za samochód 

nr 3 (Hakowiec) 

Ilość Wartość 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość netto 
za leasing [zł] 

(kol. 2 X 3) 

Podatek VAT  
…… % [zł] 

Cena  brutto 
[zł] 

(kol. 4+5) 

1 2 3 4 5 6 

Opłata wstępna  
20% 

1 
    

Raty leasingowe 59     

Kwota wykupu 
przedmiotu leasingu 
(opcja wykupu 1 %) 

1 
    

  SUMA:    

 

 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ………………………….................................... 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………. 

 

RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: …………………………........................................ 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………. 
 
PODATEK VAT ….. %: ………………………………………………………………………………… 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Oświadczamy, że :  
a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od podpisania umowy. 
4. Akceptuję warunki płatności: Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z 

harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy leasingowej.  
5. Zapewniam udzielenie gwarancji na zabudowy i podwozia w okresie ……… od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia. 
6. Zapewniam udzielenie gwarancji na urządzenie hakowe w okresie ……… od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia. 
7. Niniejsza Oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert.  
8. W przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  
9. Składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia1. 

10. Oświadczam, że nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia. 

11. Zamierzamy / nie zamierzamy2 powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 

l.p. Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy 

1.   

2   

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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3   

 
1. Zgodnie z pkt 17.17 SIWZ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie(wyrażone cyfrą) 

od do 

1    

2    

3    

 
 
 
 
………………….……., dnia ………….……. r.  

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

Podpis i pieczęć imienna  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i braku podstaw wykluczenia 

 
Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 

komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………….. 

e. mail …………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 

Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 
 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie  

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w 
ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 

 
Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

 

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 8.3. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY. 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 Pzp. 

 

3. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO 

WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PKT 1 

Pzp. 

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie 
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art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp, wykonawca przedstawia następujące 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności). 

 

4. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY 

WYKLUCZENIA. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.  

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

5. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD 

ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE 

PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ. 

Oświadczam, że: 

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji; 

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

      ………………….……..........................................…… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

  
Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 

komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………….. 

e. mail ……………………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 

Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w 
ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 

 
Oświadczam, że na dzień składania ofert, reprezentowany przeze mnie Wykonawca, 

nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej3 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), w której skład wchodzą 

następujące podmioty (poniżej należy wpisać nazwę i siedzibę lub załączyć listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej): 

1. ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………..……….…………………………………… 

3. …………………………………………….………….…………….................................................…… 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       …………………..........................................…… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

                                                           
3 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw 

 
Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 

komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..  

e. mail …………………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 

Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 

WYKAZ DOSTAW 
Wykaz 7 dostaw zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej 5 dostaw 
„śmieciarek” i co najmniej 2 dostawy „hakowców”, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda, 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzające spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.3.3. SIWZ. 
 

L.p
. 

Nazwa 
zamówienia 

(wykonanych 
dostaw) 

Wartość 
zamówienia 

Miejsce i 
przedmiot 
dostawy 
wraz z jej 
krótkim 
opisem4  

Data wykonania Podmiot na 
rzecz, którego 

wykonano 
dostawy  

(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

początek 
(data) 

zakończe
nie (data)  

1.       

 

2.       

 

3.       

 

 
Dołączam dowody5 określające, że te dostawy zostały wykonane należycie. 

 
 
 
............................dn.......................                         ………………….......................................…… 

Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                                                           
4 Przedmiot i opis wykonanych usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w 

pkt. 8.3.3. SIWZ 
5 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór opisu samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 
komunalnych stałych, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego 
zamówienia 

 
Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 

komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 

 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………….. 

e. mail …………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego: 

 
Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 

Lp. 

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi posiadać 
oferowany samochód nr 1: pojazd śmieciarka, rok produkcji nie 
wcześniejszy niż 2008 r., o przebiegu nie większym niż 150 000 km, na 
podwoziu dwuosiowym o DMC 16 Mg, z zabudową skrzyniową z 
urządzeniem załadowczym tylnym o pojemność skrzyni ładunkowej nie 
mniejszej niż 10 m3, przeznaczona do zbierania stałych odpadów 
gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych. 

tak* nie* 

1 PODWOZIE: 

2 Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008     

3 
Podwozie od początku wyprodukowane i fabrycznie przystosowane pod 
zabudowę typu śmieciarka,   

4 Długość całkowita nie większa niż 7,5 m,     

5 Wysokość nie większa niż 3,5 m,     

6 Rozstaw osi jezdnych od osi nie większy niż 3,5 m,     

7 Zwis tylny nie większy niż 3,5 m,     

8 Szerokość pojazdu nie większa niż 2,5 m,     

9 Ładowność nie mniejsza niż 5,3 Mg,     

10 Przebieg nie większy niż 150 000 km, potwierdzony książką serwisową.     

11 Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 16,0 Mg,     

12 
Prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości 
jazdy do prędkości 80 ÷ 90 km/h,     

13 Kabina: 

14 Kabina dzienna, kompaktowa,     

15 Ilość miejsc siedzących: 3 fabrycznie wykonane,     

16 Kolor kabiny: biały     

17 Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,     

18 Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,      

19 Lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie      

20 Oświetlenie wnętrza,     

22 Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego.     
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23 Układ jezdny: 

24 Podwozie dwuosiowe,   

25 Oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym.     

26 Oś nr 2: zawieszenie pneumatyczne, napędzana z kołami bliźniaczymi,     

27 
Ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 19,5”, 
nowe lub o zużyciu max. 50%,      

28 Opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym,     

29 Stabilizator osi przedniej i tylnej,    

30 Fartuchy przeciw błotne kół.     

31 
Wylot układu wydechowego skierowany do góry i wyprowadzony powyżej 
zabudowy 

  

32 Układ hamulcowy: 

33 System zapobiegający blokowaniu kół przednich podczas hamowania(ABS),     

34 Silnik napędowy: 

35 Wysokoprężny,     

36 Chłodzony cieczą,     

37 Co najmniej 6-cylindrowy,   

38 Moc maksymalna silnika co najmniej 160 kW     

39 Spełniający normę emisji spali, co najmniej EURO 4,     

40 Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe,     

41 Układ przeniesienia napędu: 

42 Skrzynia biegów automatyczna     

43 
Przystawka odbioru mocy zamontowana fabrycznie lub przez producenta 
zabudowy,     

44 Układ kierowniczy: 

45 Układ kierowniczy ze wspomaganiem,     

46 
Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej 
strony,     

47 Kierownica z regulacją ustawienia.     

48 Wyposażenie:  

49 

Oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i 
poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu 
drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia), 

  

50 Reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu,     

51 Lampy ostrzegawcze typu kogut,   

52 Boczne osłony przeciw najazdowe,     

53 Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy     

54 Apteczka     

55 Podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton   

56 Kliny pod koła   

57 Klucz do kół   

58 Koło zapasowe   

59 Gaśnica samochodowa   

60 Pokrowce na wszystkie miejsca siedzące   

61 
Pojazd w pełni przygotowany do eksploatacji, z wykonanym przeglądem 
eksploatacyjnym   

62 ZABUDOWA: 
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63 

Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do 
zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, 
surowców wtórnych,     

64 Zabudowa pochodząca z produkcji seryjnej,   

65 Zabudowa jednokomorowa,   

66 
Zabudowa od początku zabudowana na w/w podwoziu, tej samej marki co 
zabudowa drugiego pojazdu,    

67 Zabudowa z tego samego roku produkcji co podwozie.     

68 Pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 10 m3      

69 Stopień zagęszczenia  odpadów minimum 5:1,     

70 
Spełniająca wymagania normy PN, wymaganej do rejestracji tego typu 
pojazdów,   

71 

Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności 
na ścieranie, o grubości zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu 
gwarantującym użytkowanie przez 5 lat,     

72 Zabezpieczenie mechaniczne odwłoka przed opadnięciem,     

73 
Urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 110 do 
1100 l na odpady komunalne,     

74 

Podłoga wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na 
ścieranie, o grubości zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu 
gwarantującym użytkowanie przez 5 lat,     

75 

Boki wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na 
ścieranie, o grubości zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu 
gwarantującym użytkowanie przez 5 lat,     

76 Wanna zasypowa o objętości co najmniej 1 m3,   

77 Mechanizm zagęszczania odpadów liniowo-płytowy (szufladowy)     

78 
Sterowanie funkcjami zabudowy na lewym i prawym boku odwłoka lub 
zabudowy lub aparatu zasypowego,      

79 Możliwość sterowania płytą wypychającą z kabiny kierowcy     

80 Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka,     

81 Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,   

82 
Okno wrzutowe aparatu zasypowego na możliwie niskiej wysokości, nie 
większej niż 1,3 m,     

83 
Dwa rozkładane stopnie dla operatorów (ładowaczy) wyposażone w czujniki 
automatycznie aktywujące system bezpieczeństwa, zgodnie z normami PN,   

84 Bezpieczne uchwyty dla operatorów, zamontowane w tylnej części zabudowy,     

85 
Wszystkie przyciski, zawory i przełączniki oznakowane w sposób umożliwiający 
jednoznaczne określenie ich funkcji,     

86 
Na każdym boku zabudowy  wolne miejsce na umieszczenie reklamy w kształcie 
prostokąta,     

87 Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) wzdłuż boków kabiny i zabudowy,     

88 Zabudowa spełniająca normy CE, co potwierdzi oświadczenie dostawcy,     

89 Instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim.   
 
 

* Właściwe oznaczyć znakiem x 
 
 
 
 

............................dn.......................                         ………………….......................................…… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

                                                           



Oznaczenie sprawy: ZP.01/2019   

35 
Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych  

w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

                                                                                                                                                                                              
 

Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór opisu samochodów specjalistycznych do wywozu 
odpadów komunalnych stałych, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej 
jakości realizowanego zamówienia 

 
Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 

komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..  

e. mail …………………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 

Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 
  

Lp. 

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi posiadać 
oferowany Samochód nr 2: pojazd śmieciarka, rok produkcji nie wcześniejszy 
niż 2008 r., o przebiegu nie większym niż 260 000 km, na podwoziu 
dwuosiowym o DMC 19 Mg, z zabudową skrzyniową z urządzeniem 
załadowczym tylnym o pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 14 m3, 
przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach 
komunalnych, surowców wtórnych. 

tak* nie* 

1 PODWOZIE: 

2 Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008     

3 
Podwozie od początku wyprodukowane i fabrycznie przystosowane pod 
zabudowę typu śmieciarka,   

4 Długość całkowita nie większa niż 8,5 m,     

5 Wysokość nie większa niż 3,5 m,     

6 Rozstaw osi jezdnych od osi nie większy niż 3,9 m,     

7 Szerokość pojazdu nie większa niż 2,5 m,     

8 Ładowność nie mniejsza niż 6 Mg,     

9 Przebieg nie większy niż 260 000 km, potwierdzony książką serwisową.     

10 Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 19,0 Mg,     

11 
Prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości 
jazdy do prędkości 80 ÷ 90 km/h,     

12 Kabina:     

13 Kabina dzienna, kompaktowa,     

14 Ilość miejsc siedzących: 3, fabrycznie wykonane     

15 Kolor kabiny: biały     

16 Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,     

17 Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,      

18 Lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie      

19 Oświetlenie wnętrza,     
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20 Układ jezdny: 

21 Podwozie dwuosiowe,   

22 Oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym,     

23 Oś nr 2: zawieszenie pneumatyczne, napędzana z kołami bliźniaczymi,     

24 
Ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 22,5”, 
nowe lub o zużyciu max. 50%,      

25 Opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym,     

26 Stabilizator osi przedniej i tylnej,    

27 Fartuchy przeciw błotne kół.     

28 
Wylot układu wydechowego skierowany do góry i wyprowadzony powyżej 
zabudowy 

  

29 Układ hamulcowy: 

30 System zapobiegający blokowaniu kół przednich podczas hamowania(ABS),     

31 Silnik napędowy: 

32 Wysokoprężny,     

33 Chłodzony cieczą,     

34 Co najmniej 6-cylindrowy,   

35 Moc maksymalna silnika co najmniej 180 kW     

36 Spełniający normę emisji spali, co najmniej EURO 4,     

37 Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe,     

38 Układ przeniesienia napędu: 

39 Skrzynia biegów automatyczna     

40 
Przystawka odbioru mocy zamontowana fabrycznie lub przez producenta 
zabudowy,     

41 Układ kierowniczy: 

42 Układ kierowniczy ze wspomaganiem,     

43 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu fabrycznie, bez przeróbek,     

44 Kierownica z regulacją ustawienia.     

45 Wyposażenie:  

46 

Oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i 
poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu 
drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia), 

  

47 Regulacja zasięgu świateł,   

48 Reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu,     

49 Lampy ostrzegawcze typu kogut,   

50 Boczne osłony przeciw najazdowe,     

51 Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy     

52 Apteczka     

53 Podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton   

54 Kliny pod koła   

55 Klucz do kół   

56 Koło zapasowe   

57 Gaśnica samochodowa   

58 Pokrowce na wszystkie miejsca siedzące   

59 
Pojazd w pełni przygotowany do eksploatacji, z wykonanym przeglądem 
eksploatacyjnym.   

60 ZABUDOWA: 
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61 

Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do 
zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, 
surowców wtórnych,     

62 Zabudowa pochodząca z produkcji seryjnej,   

63 Zabudowa jednokomorowa,   

64 
Zabudowa od początku zabudowana na w/w podwoziu, tej samej marki co 
zabudowa drugiego pojazdu,    

65 Zabudowa z tego samego roku produkcji co podwozie.     

66 Pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 14 m3      

67 Stopień zagęszczenia  odpadów minimum 5:1,     

68 
Spełniająca wymagania normy PN, wymaganej do rejestracji tego typu 
pojazdów,   

69 

Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności 
na ścieranie, o grubości zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu 
gwarantującym użytkowanie przez 5 lat,     

70 Zabezpieczenie mechaniczne odwłoka przed opadnięciem,     

71 
Urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 110 do 
1100 l na odpady komunalne,     

72 

Podłoga wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na 
ścieranie, o grubości zalecanej przez producenta zabudowy i zużyciu 
gwarantującym użytkowanie przez 5 lat,     

73 

Boki wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na 
ścieranie, o grubości zalecanej przez producenta zabudowy, i zużyciu 
gwarantującym użytkowanie przez 5 lat,     

74 Wanna zasypowa o objętości co najmniej 1 m3,   

75 Mechanizm zagęszczania odpadów liniowo-płytowy (szufladowy)     

76 
Sterowanie funkcjami zabudowy na lewym i prawym boku odwłoka lub 
zabudowy lub aparatu zasypowego,      

77 Możliwość sterowania płytą wypychającą z kabiny kierowcy     

78 Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka,     

79 Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,   

80 
Dwa rozkładane stopnie dla operatorów (ładowaczy) wyposażone w czujniki 
automatycznie aktywujące system bezpieczeństwa, zgodnie z normami PN,   

81 Bezpieczne uchwyty dla operatorów, zamontowane w tylnej części zabudowy,     

82 
Wszystkie przyciski, zawory i przełączniki oznakowane w sposób umożliwiający 
jednoznaczne określenie ich funkcji,     

83 
Na każdym boku zabudowy  wolne miejsce na umieszczenie reklamy w kształcie 
prostokąta,     

84 Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) wzdłuż boków kabiny i zabudowy,     

85 Zabudowa spełniająca normy CE, co potwierdzi oświadczenie dostawcy,     

86 Instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim.   
 
__________________________ 
* Właściwe oznaczyć znakiem x 
 
 
 
 
 
 

............................dn.......................                         ………………….......................................…… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 5b do SIWZ - wzór opisu samochodów specjalistycznych do wywozu 
odpadów komunalnych stałych, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej 
jakości realizowanego zamówienia 

 
Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów 

komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..  

e. mail …………………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 

Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 
  

Lp. 

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi posiadać 
oferowany Samochód nr 3: pojazd hakowiec, rok produkcji nie wcześniejszy niż 
2009 r., o przebiegu nie większym niż 400 000 km, na podwoziu dwuosiowym o 
DMC 16 Mg 

tak* nie* 

1 PODWOZIE: 

2 Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2009     

3 Długość całkowita nie większa niż 8,5 m,     

4 Wysokość nie większa niż 3,4 m,     

5 Rozstaw osi jezdnych od osi nie większy niż 4,2 m,     

6 Zwis tylny nie większy niż 2,0 m,     

7 Szerokość pojazdu nie większa niż 2,55 m,     

8 Ładowność nie mniejsza niż 7 Mg,     

9 Przebieg nie większy niż 400 000 km, potwierdzony książką serwisową.     

10 Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 16,0 Mg,     

11 
Prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości 
jazdy do prędkości 80 ÷ 90 km/h,     

12 Kabina: 

13 Kabina dzienna, kompaktowa,     

14 Ilość miejsc siedzących: 2-3,     

15 Kolor kabiny: biały     

16 Przeszklona tylna ściana kabiny,   

17 Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,     

18 Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,      

19 Lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie      

21 Lusterko szerokokątne,     

22 Lusterko krawężnikowe prawe,     

23 Oświetlenie wnętrza,     

24 Układ jezdny: 

25 Podwozie dwuosiowe,   
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26 Oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym,     

27 
Oś nr 2: zawieszona mechanicznie lub pneumatyczne, napędzana z kołami 
bliźniaczymi,     

28 
Ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 19,5”, nowe 
lub o zużyciu max. 50%,      

29 Opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym,     

30 Stabilizator osi przedniej i tylnej,    

31 Fartuchy przeciw błotne kół.     

32 Układ hamulcowy: 

33 System zapobiegający blokowaniu kół przednich podczas hamowania(ABS),     

34 Silnik napędowy: 

35 Wysokoprężny,     

36 Chłodzony cieczą,     

37 Moc maksymalna silnika co najmniej 130 kW     

38 Spełniający normę emisji spali, co najmniej EURO 4,     

39 Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe,     

40 Układ przeniesienia napędu: 

41 Skrzynia biegów manualna     

42 Układ kierowniczy: 

43 Układ kierowniczy ze wspomaganiem,     

44 Kierownica umieszczona oryginalnie po lewej stronie pojazdu, bez przeróbek,     

45 Kierownica z regulacją ustawienia.     

46 Wyposażenie:  

47 

Oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i 
poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu 
drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia), 

  

48 Reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu pojazdu,     

49 Lampy ostrzegawcze typu kogut,   

50 Boczne osłony przeciw najazdowe,     

51 Błotniki kół wraz z chlapaczami,   

52 Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy     

53 Apteczka     

54 Podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton   

55 Kliny pod koła   

56 Klucz do kół   

57 Koło zapasowe   

58 Gaśnica samochodowa   

59 Pokrowce na wszystkie miejsca siedzące   

60 
Pojazd w pełni przygotowany do eksploatacji, z wykonanym przeglądem 
eksploatacyjnym   

61 URZĄDZENIE HAKOWE: 

62 Urządzenie fabrycznie nowe,     

63 Urządzenie hakowe pochodząca z produkcji seryjnej,   

64 Minimalna moc załadunkowa 7 Mg,   

65 wysokość haka H=1200 mm   

66 Obsługa kontenerów o długości 3400 mm, 4000mm     

67 Rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali o grubości 6 mm     
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z otworami wycinanymi laserowo,  

68 
Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera wykonane z 
żeliwa, osadzone na tej samej osi obrotu ramy tylnej,     

69 
Sterowanie z wnętrza kabiny i awaryjnie na zewnątrz pojazdu poprzez rozdzielacz 
hydrauliczny,   

70 wysokiej jakości uszczelnienia siłowników hydraulicznych,     

71 Hak z zapadką samoczynną,     

72 Konstrukcja stalowa śrutowana,     

73 
Konstrukcja malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana 
nawierzchniowo farbą w systemie kolorystycznym RAL do uzgodnienia,     

74 Hydrauliczna blokada kontenera,     

75 Dokumentacja UDT wraz z rejestracją na zamawiającego.   

76 Instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim.   
 
__________________________ 
* Właściwe oznaczyć znakiem x 
 
 
 
 
 
 

............................dn.......................                         ………………….......................................…… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełniania 
obowiązków informacyjnych wynikających z RODO  

 
Nazwa zamówienia: „Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu 

odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..  

e. mail …………………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 

Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Spółka Komunalna  
Skawa Jordanów Sp. z o.o.  
34-234 Osielec 749 
 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych 

w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu”, 

 

 

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 
 
 
 

       …………………..........................................… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  

……………………………..……., dnia ………….……. r.  

 

 

 
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).  

* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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INFOMORACJA RODO 
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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-
234 Osielec 749 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy Pzp. 

znak sprawy ZP.01 /2019.  

 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm), dalej „ustawa Pzp”;   

 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Państwu: 

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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 


