
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem” 

 

ZP.ZOM.ZM.29.2018 

 

Integralną część SIWZ stanowią: 

Opis przedmiotu zamówienia………………………………………………………………....................... Załącznik nr 1 

Formularz oferty……………………………………………………………………………………………………….. Załącznik nr 2 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania…………… Załącznik 2a 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu… Załącznik 2b 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  Załącznik nr 3a 

Klauzula informacyjna z art. 14 RODO Załącznik nr 3b 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z treścią SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia 

oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM  

 

 

 

……………………………………………………. 

(Kierownik Zamawiającego) 
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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Żyrardów” Spółka z o.o. 

ul. Czysta 5 

96 – 300 Żyrardów POLSKA 

Kapitał zakładowy 47 207 000,00 PLN 

tel.: (46) 855 40 41 

(46) 855 40 42 

fax.: (46) 855 32 80 

 

NIP 838-000-72-01  

REGON 750086653  

KRS 0000153850  

Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku.  

Adres strony internetowej: www.pgk.zyrardów.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 

z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 

października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

 

III.  Informacje ogólne. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Przygotowanie umowy, zgodnej z zapisami niniejszej SIWZ, leży po tronie Wykonawcy. 

4. Wspólny Słownik Zamówień: 

34136100-0 lekki samochód półciężarowy 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych  

z przedmiotem zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia:  do 90 dni od daty zawarcia umowy. 

 

http://www.pgk.zyrardów.pl/
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V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. 

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

postępowaniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7-10 

ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie powinni spełniać warunki zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 

2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

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

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt V. SIWZ w stosownych 

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

technicznych lub zawodowych lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Powyższe zobowiązanie podmiotu Wykonawca składa wraz z ofertą. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa 

powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

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

techniczne lub zawodowe wymagane przez Zamawiającego dla Wykonawcy. 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Zamawiający przewiduje fakultatywne 

przesłanki wykluczenia wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykluczenie Wykonawcy następuje, gdy okoliczności stanowiące 

podstawę wykluczenia zaistniały w okresach określonych w art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

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. Ww. przepisu 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, art. 24 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień 

publicznych stosuje się. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

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

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

6. Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje, że najpierw dokona oceny ofert, a tylko 

w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku 

podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, potwierdzających okoliczności o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: odpis z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt VII.1. składa dokumenty zgodne Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

VIII. Informacje o dokumentach. 

1. Oświadczenia i dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie 

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

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ,  

2) oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenie z postępowania -Załącznik nr 2A i 2B. 

3) opis oferowanego pojazdu (zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do 

SIWZ), 

4) warunki leasingu, 

5) W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w 

postępowaniu do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne wskazujące zakres 

pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika,  
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6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa 

pkt IX.1.2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

7) Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt IX.1.2) - zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu, 

8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 

udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt IX.1.2) dotyczące tych 

podmiotów -zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z 

załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną 

dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Żyrardów” Spółka z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów“ i oznaczonej: „Oferta w postępowaniu na „dostawę 

(leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem”. Nie otwierać do dnia 17.09.2018 r. do godz. 

10:30" i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych – jawnych – elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy 

Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji 

kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.  

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w 

SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 

X SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert. 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w pkt VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ tj.: ZP.ZOM.ZM.29.2018 
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3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny 

być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o., ul. Czysta 5, 96-

300 Żyrardów. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 

winny być kierowane na adres: p.prusik@pgk.zyrardow.pl, a faksem na nr (46) 855-32-80. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na swojej stronie internetowej. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 

X.7 SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych 

jest – Paweł Prusik, tel. (46) 855-40-41 wew. 264. 

11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 

wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.  

XI. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 

lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

 

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów, w Sekretariacie, do dnia 

17.09.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt IX.10 SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

mailto:p.prusik@pgk.zyrardow.pl
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3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul Czysta 5, 

96-300 Żyrardów, w Sali konferencyjnej, w dniu 17.09.2018 r., o godzinie 1030. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pgk.zyrardow.pl informacje zgodnie z 

art. 86 ust 5 ustawy Pzp. 

XIV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena (C) - waga 60% - sposób obliczenia wartości punktowej w tym kryterium jest opisany w pkt 2; 

2) termin realizacji – (T) – waga 30% - sposób obliczenia wartości punktowej w tym kryterium jest opisany 

w pkt 3; 

3) okres gwarancji - (G) – waga 20% - sposób obliczenia wartości punktowej w tym kryterium jest opisany 

w pkt 4. 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena (C) - waga 60% (60 pkt) 

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba 

punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C = (C min / C bad) x 60 pkt 

gdzie: 

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

C bad– cena brutto oferty badanej 

Obliczenia będą wykonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Termin realizacji (T) – waga 30% (30 pkt) 

Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji” dokonana zostanie według wzoru:  

T = (T min / T bad) x 30 pkt 

gdzie: 

T min- najkrótszy termin dostawy (w dniach) 

T bad– termin dostawy w oferty badanej (w dniach) 

Obliczenia będą wykonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Maksymalny termin dostawy wynosi 90 dni. 

Oferty w których termin dostawy będzie dłuższy niż 90 dni zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

http://www.pgk.zyrardow.pl/
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4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Okres gwarancji mechanicznej (G) – waga 10% (10 pkt).  

Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji mechanicznej” dokonana zostanie według wzoru:  

G = (G bad / G max) x 10 pkt 

gdzie: 

G bad- okres udzielonej gwarancji mechanicznej w badanej ofercie (w miesiącach) 

G max– najdłuższy okres udzielonej gwarancji mechanicznej (w miesiącach) 

Minimalny okres gwarancji mechanicznej wynosi 24 miesiące, oferty w których okres gwarancji mechanicznej 

będzie krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

Obliczenia będą wykonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów 

przyznanych w poszczególnych kryteriach (C+T+G). 

6. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) W Formularzu oferty Wykonawca powinien podać następujące ceny: 

a) cenę netto,  

b) kwotę podatku VAT  

c) cenę brutto. 

2) Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy. 

3) W Formularzu oferty Wykonawca poda również inne wymagane dane. 

4) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

8) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy projekt umowy zgodny ze Wzorem umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z  

dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
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Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania zamówienia. 

4. Zapisy Istotnych Postanowień Umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp. 

XVI. 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. 

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

XIX. Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych zawartych w ofertach przetargowych jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów. 

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji 

zawartej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1579 ze zm.) i będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

3) każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji. 

4) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym i 

zawarciu umowy zgodnie w ww. ustawą. 
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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (leasing operacyjny) nowego samochodu półciężarowego z 
wywrotem, wyprodukowanego w roku 2018, spełniającego niżej wymienione wymagania. 

 

Napęd 

Konfiguracja napędu osi: 4x2 

Rodzaj pojazdu: Zabudowa siatkowa  

Moc silnika: min. 85 kW 

Wysokość zabudowy  1900 mm ± 100mm 

Szerokość zabudowy  2100 mm ± 100mm 

Długość zabudowy 3200 mm ± 100mm 

Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg 

Rozstaw osi 2500 ± 1000mm  

Kolor: biały  

Ogumienie zimowe i letnie   

Koło zapasowe z oponą letnią   

Felgi stalowe  

Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi  

Skrzynia biegów manualna 6 przełożeniowa 

Oś tylna bliźniacza (podwójne koła tylne)  

 

Zabudowa 

Nadstawki na burty z siatki ocynkowanej do wys. 1200mm 

Wywrót skrzyni ładunkowej trójstronny  

Układ sterowania wywrotu – pilotem na przewodzie od długości min 4m.  

Rama pośrednia o podwyższonej wytrzymałości 

Burty aluminiowe anodowane o wysokości 400 mm, niedzielone 

Kłonice umożliwiające szybki demontaż i załadunek boczny 

Tylne kłonice(słupki) dzielone, łatwo demontowalne  

Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości 18 mm 

Nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi montowanymi nad kołami tylnej osi 

Stopień wejściowy na burcie tylnej 

Ściana tylna otwierana z siatki ocynkowanej   

Zamknięcia z aluminium anodowanego, odbojniki gumowe 

Uchwyty w obrysie uniemożliwiające przesuwanie się ładunku podczas transportu (8 sztuk) 
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Wyposażenie   

Ściana działowa kabiny pełna 

Radio z bluetooth 

Gniazdo elektryczne 12V 

Światła do jazdy dziennej   

Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem   

Immobilizer 

Włącznik główny instalacji elektrycznej  

Lampy tylne osłonięte zabezpieczone przed uszkodzeniami   

Szyby podnoszone/opuszczane elektrycznie  

Filtr paliwa z separatorem wody  

Automatyczny układ włączania świateł  

Regulacja zasięgu reflektorów  

Wersja silnika Euro 6  

Zaczep holowniczy z przodu 

Hak wraz z instalacją elektryczną do holowania przyczepy  

Poduszka powietrzna kierowcy 

Pojazd wyposażony ABS, ASR 

Pokrowce siedzeń plamoodporne   

Wariant wagowy do 3.500 kg  

Tabliczki i dokumentacja w języku polskim  

Dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE  

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  

Klimatyzacja automatyczna lub manualna   

Zbiornik paliwa min. 70 litrów  

Podsufitka z oświetleniem 

Dwumiejscowa ławka pasażerska  

Siedzenie kierowcy regulowane 

Sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego                                       

Belka sygnalizacyjna LED montowana na dachu w kolorze pomarańczowym 

Światła ostrzegawcze pulsacyjne LED (koguty) montowane z tyłu na dolnej belce z prawej i lewej 
strony   

Aktualna homologacja 

Trzy komplety kluczyków do pojazdu i stacyjki  

Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów     

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Trójkąt, gaśnica wraz mocowaniem, kamizelka  

Lewarek, klucz do kół, apteczka, uchwyt na telefon  
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2. Wymagania dotyczące leasingu 

Okres leasingu – 36 miesięcy 

Ewentualna prowizja – opłata manipulacyjna płatna jednorazowo 

Opłata wstępna do 30% 

Opłata końcowa 1% 

Preferowany okres spłaty rat leasingu – pięć ostatnich dni miesiąca 

Nie przewiduje się innych dodatkowych opłat 

Możliwość wykupu Przedmiotu leasingu z prawem pierwokupu 

Waluta leasingu – polski złoty, raty leasingowe oraz inne wartości stałe w okresie leasingu 

Pozostałe warunki leasingu regulowane będą przez wewnętrzny regulamin leasingodawcy oraz 

postanowienia Kodeksu Cywilnego 

Zamawiający zastrzega prawo wyboru ubezpieczyciela ponieważ sam będzie ponosił koszty 

ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

………………..……………………………… 

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

Adres:……………………………………………………………………………………………...…………..……..……..……..…....……………………………
………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks……………………………………………………………………………………………….........………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

 

1. Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu 

półciężarowego z wywrotem”, składamy niniejsza ofertę : 

1) Oferujemy cenę za samochód ………………………………………………………………………… (marka, model): 

cena netto: .................... zł (słownie:..............................................................................złotych), 

kwota VAT: ................. zł (słownie:..............................................................................złotych), 

cena brutto: ................... zł (słownie: ..............................................................................złotych) 

2) Oferujemy termin dostawy ……………………………… dni (maksymalnie 90 dni) 

3) Oferujemy okres gwarancji …………………………………. miesiące (nie krócej niż 24 miesiące) 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ. Nie wnosimy do SIWZ żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 
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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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

7. Wykonawca jest małym średnim przedsiębiorcą: tak       nie  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

……………………………………………………..……………………… tel. ………………… faks …………………………. 

9. Załączniki do niniejszej oferty: 

1) ..........................................................  

2) .......................................................... 

 

...................................., dnia ........................ 

 

……………………………………………….………………...... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy) 
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Załącznik 2a  

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Żyrardów Sp. z o.o. 

ul. Czysta 5 

96-300 Żyrardów  

Wykonawca: 

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

reprezentowany przez: 

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

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu 

półciężarowego z wywrotem”, oświadczam co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

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

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . 

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

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

       ……………………………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik 2 B 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Żyrardów Sp. z o.o. 

ul. Czysta 5 

96-300 Żyrardów 

Wykonawca: 

…………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

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

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu 

półciężarowego z wywrotem”, prowadzonego przez PGK Żyrardów Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. V Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 



 20 

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

zamawiającego w pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 


