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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Zamówień publicznych na:
„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Sporządził:

Zatwierdził:

Żyrardów, dnia 06.02.2015r
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1.

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

2.

Oznaczenie Wykonawcy.

3.

Tryb udzielenia zamówienia.

4.

Opis przedmiotu zamówienia.

5.

Wymagania stawiane Wykonawcy.

6.

Okres leasingu.

7.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

8.

Informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.

Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.
11.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.

12.

Termin związania ofertą.

13.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

15.

Opis sposobu obliczenia ceny.

16.

Informacje dotyczące waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a Wykonawcą.

17.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

18.

Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.

Środki ochrony prawnej.

20.

Istotne postanowienia umowy.

21.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
1. Zamawiającym jest:
Nazwa:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.

Adres:

96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5

Adres poczty elektronicznej: pgk@zyrardow.pl
Strona internetowa:

www.pgk.zyrardow.pl

Numer telefonu:

0 (46) 855-40-41 lub 855-40-42

Numer faksu:

0 (46) 855-32-80

Godziny urzędowania:

od 7:00 do 15:00

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.

3. Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
2. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pgk.zyrardow.pl od dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu.
3. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja pomiędzy
Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim, w formie pisemnej.

4. Opis przedmiotu zamówienia
1 Przedmiotem zamówienia jest:
a. Przedmiotem zamówienia jest: „Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z
podwójną kabiną”
b. Dostarczony przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy, rok produkcji 2015.
c. Kod CPV: 34144511-3, 66114000-2

2. Wymagania dotyczące leasingu:
2.1. Okres leasingu – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy leasingu.
2.2. Ewentualna prowizja – opłata manipulacyjna płatna jednorazowo.
2.3. Opłata wstępna 10 % wartości początkowej przedmiotu leasingu.
2.4. Opłata końcowa 1 %, wartości początkowej przedmiotu leasingu
2.5. Preferowany okres spłaty rat leasingowych – pięć ostatnich dni miesiąca.
2.6. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.
2.7. Możliwość wykupu Przedmiotu Leasingu z prawem do pierwokupu.
2.8. Waluta leasingu – polski złoty.
2.9. Raty leasingowe 36 równych, niezmiennych rat leasingu.
2.10. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile
taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2.11. Koszty rejestracji i przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca są to koszty
składnika ceny zamówienia brutto.
2.12. Oprocentowanie: stałe niezmienne.
2.13. Pierwsza rata leasingowa, płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpił
odbiór przedmiotu leasingu, w terminie uzyskanym w harmonogramie spłaty rat
leasingowych.
2.14 Wykup nastąpi wraz z ostatnia ratą leasingową i w terminie przewidzianym.
2.15 Wartość wykupu 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu.
2.16 Koszty ubezpieczenia-oferta nie powinna zawierać kosztów ubezpieczenia.
2.17 Zamawiający sam dokonuje wyboru ubezpieczyciela i warunków ubezpieczenia.
Ubezpieczenie dotyczy przedmiotu leasingowego w zakresie OC, AC, NW na rzecz
leasingodawcy (finansującego).
2.18 Koszty rejestracji należy ująć w cenie oferty.
3. Wykonawca załączy do oferty:
3.1. Harmonogram płatności zgodny z wymaganiami SIWZ
3.2. Ogólne warunki leasingu.
3.3. Wartość wykupu- opłata za przeniesienie własności przedmiotu zamówienia.
3.4. Wzór umowy leasingu.
3.5. Wykaz z dokumentów jakie zamawiający musi dostarczyć wykonawcy w przypadku wyboru jego
oferty.
4. Dostawa przedmiotu leasingu zostanie zrealizowana staraniem wykonawcy (dostawcy) na jego koszt i
ryzyko do siedziby zamawiającego w Żyrardowie ul. Czysta 5.

5. Wykonawca (dostawca) zapewni w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, przeszkolenie
pracowników w zakresie budowy i obsługi przedmiotu leasingu w siedzibie zamawiającego.
6. Faktura za pierwszą ratę leasingową może być wystawiona, a płatność za nią dokonana, wyłącznie po
bezusterkowym i pisemnym, podpisanym przez obie strony odbiorze przedmiotu leasingu.
7 Wymagania w zakresie danych technicznych przedmiotu leasingu:
Silnik:
- pojemność max 2.3 cm3 Diesel
- moc min 90 kW max 100 kW
- wersja silnika co najmniej EURO 5
Kabina:
- 6 osobowa
-wszystkie miejsca wyposażone w zagłówki
-zabezpieczenie drzwi przed przypadkowym otwarciem
-kolor kabiny: RAL 5000 (granatowy),
- wszystkie koła z felgami 16” wyposażone w ogumienie letnie
- wspomaganie układu kierowniczego
- wykładzina gumowa na podłodze w kabinie
- kolor zabudowy ustala zamawiający
- wszystkie siedzenia pokryte materiałem nisko brudzącym
- osłona przeciwsłoneczna kierowcy
- fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach
- kierownica z regulacją wysokości
- przygotowanie do montażu modułu PSM,
- podwójne lusterka boczne sterowane elektrycznie
- sygnał dźwiękowy przypominający o wyłączeniu świateł
- obrotomierz elektryczny
- wszystkie wskaźniki w systemie metrycznym
- centralny zamek sterowany falami radiowymi
- elektrycznie sterowane szyby, kierowcy i pasażera
-wskaźnik temperatury zewnętrznej;
- lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- radioodtwarzacz Bluetooth ze sterowaniem przy kierownicy
- komputer pokładowy
- instalacja elektryczna 12V
- reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu

Podwozie:
- tarczowe hamulce przednie i tylne
- skrzynia biegów manualna, min 6 biegów
- układ hamulcowy wspomagany ABS , ASR
- przygotowanie do montażu haka holowniczego
- wyłącznik główny instalacji elektrycznej
- filtr paliwa z separatorem i grzałką
- system blokady rozruchu aktywowany przez inmobilizer i alarm antywłamaniowy
- światła do jazdy dziennej
-wysokość całkowita pojazdu nie powinna przekraczać 2,3m
Wyposażenie dodatkowe
-podnośnik samochodowy o udźwigu min 5 Mg;
- podstawowy zestaw narzędzi naprawczych;
-kliny zabezpieczające pod koła;
-trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka;
-oświetlenie ostrzegawcze (pulsujące) listwowe widoczne z przodu i tyłu pojazdu;
-instrukcje obsługi, DTR w języku polskim;
-schematy instalacji w języku polskim;
-sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego;
-dodatkowy komplet kół wraz ogumieniem zimowym
-koła zapasowe na przednią i tylną oś z ogumieniem letnim szt. 2
-3 komplety kluczyków i pilotów
-pokrowce wszystkich siedzeń – zdejmowane, 2 komplety
-dywaniki gumowe dla wszystkich miejsc w kabinie – zdejmowane,
Wymagania dodatkowe:
-szkolenie pracowników Zamawiającego (eksploatacja, BHP) w dniu dostawy przedmiotu zamówienia w
siedzibie Zamawiającego,
-miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba zamawiającego Żyrardów ul. Czysta 5,
na koszt Dostawcy,
-czas dostępu serwisu (awarie, przeglądy...) – 24 godziny od powiadomienia faksem lub inną formą
komunikacji elektronicznej;
-w przypadku zamówienia produkcji zagranicznej wymagana jest instrukcja obsługi w języku polskim
- wymagane jest, aby wykonawca (dostawca) wskazał minimum dwa autoryzowane punkty serwisowe
producenta samochodu, na terenie Polski.

Wyposażenie zabudowy:
- rama zabudowy wykonana z profili stalowych ocynkowanych,
- podłoga stalowa ocynkowana,
- wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo,
- burty stalowe malowane proszkowo,
- wszystkie burty otwierane
- uchwyty mocowania ładunku w burtach, minimum 8 szt.,
- trójstronny system wywrotu,
- kompletny układ hydrauliczny, umożliwiający prace wywrotu na wyłączonym silniku
- układ sterowania wywrotu – pilotem na przewodzie od długości min 4m.
- osłona ochronna kabiny i szyby tylnej przed uszkodzeniem
- nadkola plastikowe tylnej osi
- nadstawki burt o wysokości 40 cm, demontowalne
Gwarancja: 36 miesięcy od daty dostawy, bez limitu kilometrów.
Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających.
Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej, zaliczkach na poczet wykonania zamówienia oraz
aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Wymagania stawiane Wykonawcy
5.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność oferowanego pojazdu z warunkami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

6. Okres leasingu:

6.1 Od dnia podpisania umowy leasingu, do ostatniego dnia miesiąca, za który należna
jest ostatnia rata wynagrodzenia
6.2 Termin dostawy samochodu:
do 30 dni od dnia podpisania umowy leasingowej.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
spełniania tych warunków.

oceny

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust.1 Prawa zamówień publicznych
oraz spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łącznie ich kwalifikacje i
doświadczenie);
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy);
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich wspólna sytuacja
ekonomiczna i finansowa);
7.2 Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej w pkt. 7.1, może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów w postaci załącznika nr 4 do SIWZ do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.3 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie
dokonana na podstawie
żądanych poniżej oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia – nie spełnia

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i
oświadczenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie
art. 44 ustawy Pzp oraz art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 3 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust, 1 pkt. 2 ustawy Pzp
4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza
5. Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę(y), uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dołączonym do oferty dokumentem
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisem z właściwego rejestru ) lub stosownym
pełnomocnictwem.

6.

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co
do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy
dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
5. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 i 8.
2. Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Kopia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie przekazana Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie
niniejszego zamówienia.
4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie umocowanych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być
dołączone do oferty. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego
pełnomocnika.
5. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w
realizacji kontraktu.
6. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w
punkcie: 8.1 ppkt 2 i 3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.
8.4 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1 ppkt 3 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. Dokument, o którym mowa wyżej w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1 ppkt 3, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.5 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp, nie później niż w terminie składania
ofert, skutecznie zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

2. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w
wybrany przez siebie sposób.
3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona badania ofert, które w
tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.
4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są
przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany
w punkcie 1.1.
9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem, uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
9.3 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną.
9.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
9.6 Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.

10.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Imię i nazwisko Rafał Kubański - sprawy formalne tel. wew. 215
Imię i nazwisko Jerzy Lenczewski - sprawy merytoryczne tel. wew. 211
Tel.

(0-46) 855-40-41

fax.

(0-46) 855-32-80

Uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 10.00 a 14.00

11. Wymagania dotyczące wadium
11.1 Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium
11.2 Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy

12. Termin związania ofertą
1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz zupływem terminu składania ofert.
2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert

13. Opis sposobu przygotowywania ofert
13.1. Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 44 ustawy Pzp oraz art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ,
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4. Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
13.2. Sposób przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ)
4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo
ręcznym, w sposób czytelny.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę
6 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących
się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
7 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu znajduje się w punkcie 8 SIWZ “Informacje o oświadczeniach i dokumentach”
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte, zbindowane) w
sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
9 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego
na adres podany w punkcie 1.1. niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”
nie otwierać przed dniem 13.02.2015r. godz. 10:30
10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte oznakowanie koperty/opakowania lub
braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

14.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 13.02.2015r. do godz. 10:00
na adres zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, pokój nr 100.
14.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
14.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na
adres zamawiającego podany w punkcie 1.1, w sposób opisany w punkcie 13.8 niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”.
Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”.
Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
14.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
14.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem otwarcia ofert.
14.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.02.2015r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego- sala nr 2 (parter)
14.7 Otwarcie ofert jest jawne.
14.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
14.9 Oferty złożone po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT. Podana w ofercie cena musi być podawana w zł
15.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
15.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
15.4 Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega
podwyższeniu.
15.5 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia.
15.6 Wykonawca określa ceny realizacji zamówienia w Formularzu oferty -cena oferty brutto, z
wyliczonym podatkiem VAT
15.7 cena musi być i podawana wyliczona do dwóch miejsc po przecinku
15.8. cena oferty musi być wyrażona w zł
15.9 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.10. W przypadku różnicy w oznaczeniu wartości liczbowych oznaczonych cyframi (liczbami) oraz
literami (słownie) za poprawne i wiążące uznaje się oznaczenie literami (słownie).

16. Informacje dotyczące waluty, w jakiej mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Opis kryteriów oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena oferty (brutto) – 100%
Cena najniższa otrzyma 100 pkt., każdej następnej ofercie przyznaje się ilość punktów
proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

C=



cena oferty brutto z najniższą ceną
--------------------------------------------- x 100 punktów
cena brutto oferty badanej

Jedna oferta może uzyskać najwięcej 100 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie
z art 92 ustawy Pzp.
2 W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wykonawcę o
terminie i miejscu zawarcia umowy. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi przed
upływem terminu związania z ofertą.

19. Środki ochrony prawnej
1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2 Środkiem ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o ktorej mowa w art.154 pkt.5
ustawy Pzp.
3 Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- skarga do sądu.

20. Istotne postanowienia umowy

1 Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu następujące kary:
1) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy
2) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie (60 dni od dnia
zawarcia umowy), o którym mowa w punkcie 4.1a SIWZ, z powodów niezawinionych prze
Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku przekroczenia określonego w umowie
czasu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpił od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym, z
wyjątkiem okoliczności opisanej w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Niezależnie od kar wymienionych wyżej w pkt: 20.2.1 i 20.2.2. Stronom umowy przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
4. Okres trwania umowy (36 miesięcy) będzie liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia
5. Umowa sporządzona będzie w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy jest
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku oraz posiada cechy umożliwiające ich
wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
7. Wykonawca na dostarczony Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną
kabiną udziela gwarancji : 36 miesięcy
8. Do dostarczonego lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną dołączone będą: karta
pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji.
9. Serwis świadczony będzie przez firmę posiadającą autoryzację producenta.
10. Czas reakcji serwisu wynosił będzie maksymalnie 24 godziny. Przez reakcję serwisu rozumie się
przyjazd gwaranta i przystąpienie do usuwania awarii.
11. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 do 17:00.
Zgłoszenia faksem przyjmowane będą całą dobę.
12. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem
naprawy.

21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Załącznik Nr 1; Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2; Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 3; Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4; Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 5; Formularz cenowy.

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr referencyjny Zamawiającego TZ/D/1/2015

......................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego na:

,,Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”
będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, którym jest:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto …...............................PLN
słownie złotych:…...........................................................................................
w tym:
netto ............................PLN
stawka VAT ..............%
podatek VAT …...................PLN
zgodnie z wypełnionym Formularzem Cenowym (cena brutto dla całej oferty).
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna
z obowiązującymi przepisami.
2. Termin realizacji zamówienia określamy na 36 miesięcy i 60 dni licząc od dnia podpisania umowy na
dostawę, leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną
3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określamy na…….dni od dnia zawarcia umowy.
4. Termin płatności naszych faktur określamy na ........... dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu
faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.
5. Wykonawca na leasing samochodu dostawczego z podwójna kabiną udziela ........ miesięcy
gwarancji. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w niniejszej
SIWZ.

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zapisy oraz dokumenty znajdujące się na stronach .......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane osobom
trzecim.
Ponadto oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń;
2. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia
oferty i do wykonania zamówienia;
3. akceptujemy istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia i zobowiązujemy się (w
przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ –
z uwzględnieniem warunków naszej oferty określonych w pkt. 1-5 powyżej – w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
4. jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
5. nasz NIP ..............................
6. nasz REGON ......................................
7. nasza oferta została złożona na ........... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ........... do nr ................. .

............................................
(miejsce i data)

....................................................
(podpis(y) i pieczęcie
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr referencyjny Zamawiającego TZ/D/1/2015

Wzór
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
na realizację:
,, Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów
POLSKA

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 i art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz 907- z poz zmia.)

że spełniamy warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
............................................
(miejsce i data)

....................................................
(podpis(y) i pieczęcie
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr referencyjny Zamawiającego TZ/D/1/2015

Wzór
OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(składane zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

WYKONAWCA: ………………………………………
……………………………………...

OŚWIADCZAM, ŻE:
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
dnia 9 sierpnia 2013r. poz 907- tekst jednolity) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

............................................
(miejsce i data)

....................................................
(podpis(y) i pieczęcie
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr referencyjny Zamawiającego TZ/D/1/2015

Wzór
ZOBOWIĄZANIA DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

(zgodnie z art.26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych –
tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na realizację:
„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów
POLSKA
WYKONAWCA:
Lp.
Nazwa Wykonawcy1)
Adres Wykonawcy1)
1)

Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców,
należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres
Pełnomocnika, zgodnie z SIWZ.
Oddaję w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) ww. wykonawcy do dyspozycji niezbędne
zasoby
…................................................................................................................................................
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego:
……………………………………………….
……………………………………………..

...................................., dn. …..……................

...............................................................................
(Pieczęć i podpis podmiotu udostępniającego)

1

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr referencyjny Zamawiającego TZ/D/1/2015

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
dotyczący przetargu nieograniczonego na:
„Leasing operacyjny lekkiego samochodu dostawczego z podwójną kabiną”
l.p.
1

Wyszczególnienie

Lekki samochód
dostawczy z podwójną
kabiną

Ilość

J.m.

1

szt.

Cena jedn.
netto

……………...

Suma :

l.p.

2

3

4

Wyszczególnienie

Opłata wstępna

Ilość

J.m.

1

szt.

Rata leasingowa
czysta

48

Opłata końcowa

1

mcy
szt.

Cena jedn.
netto

% wartości
netto/brutto
samochodu
dostawczego z
podwójną
kabiną

…………zł

……………%

…………zł

……………%

…………zł

………….%

netto

VAT
w%

………………….

…….

………………….

…….

Wartość

Wartość netto

……..………..zł

………………….

VAT w %

……...….%

Wartość brutto

………………..zł
Wart. brutto
wszystkich rat

………………..zł

……....….%

. .………………..zł

………………..zł

……....….%

…………………..zł

SUMA wszystkich opłat wymienionych w poz. 2,3,4

............................................
(miejsce i data)

…………………

Wart. netto
wszystkich rat

Wartość netto

Cenę oferty stanowi wartość brutto wyrażona w złotych
Wszystkie rubryki muszą być wypełnione, aby oferta była ważna

Wartość brutto

………………zł

Podatek
VAT

Wartość brutto

…………zł

………………zł

....................................................
(podpis(y) i pieczęcie
upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy)

2

