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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki
jednokomorowej

WSTĘP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców
ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw będących przedmiotem
niniejszego zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ) oraz jej aktów wykonawczych.
Jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. Nr 1145 oraz jej aktów wykonawczych) oraz
innych przepisów aktualnie obowiązujących.
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I. DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1. postępowanie o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie wszczynane w
drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,
2. zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów,
3. wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
4. siwz – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
5. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019r. poz. 1843 ), zwana dalej: ustawą Pzp
6. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
( Dz.U. z 2016r, poz. 1126 ),
7. oferta - oznacza formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które wykonawca dostarczył wraz z
formularzem oferty i przedłożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez
zamawiającego,
8. najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny
lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego,
9. cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o
informowaniu o cenach i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 178, z późn. zm.),
10. umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotowego zamówienia
publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem
( podwykonawcą ) lub między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą,
11. dostawy – należy przez to rozumieć nabywanie materiałów stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie,
siedziba: ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, nr rejestrowy BDO 000018661
tel. 46 858 00 88, faks 46 858 00 91
e-mail: zamowieniapubliczne@zgkim.samorzad.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Dostawy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm. ) oraz jej aktów wykonawczych.
2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych.
3. Wartość niniejszego zamówienia przekracza 30 000 euro i jest mniejsza od kwoty, od której jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej
śmieciarki jednokomorowej.
1. Określenie przedmiotu zamówienia :
1. Wymagania dotyczące leasingu.
1.1. Wpłata początkowa - 10 % netto wartości samochodu zawierająca czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną
oraz czynsz „0”.
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1.2. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.
1.3. Opłata końcowa ( wykup ) 1 %.
1.4. Raty leasingowe płatne będą zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do
Umowy Leasingu. Na tę okoliczność Wykonawca będzie wystawiał comiesięczne faktury VAT
z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia.
1.5. Dodatkowe koszty płatne przez Zamawiającego: opłata za rejestrację pojazdu płatna jednorazowo oraz
podatek od środków transportu - rozłożony na dwie raty, natomiast koszt określenia wartości
samochodu po stronie wykonawcy.
1.6. Po upływie okresu leasingu Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu przedmiotu leasingu, po
spłaceniu przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.
1.7. Waluta leasingu – polski złoty, raty leasingowe w oparciu o stawkę WIBOR.
1.8. Pozostałe warunki leasingu regulowane będą przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. Warunki ubezpieczenia
2.1. Wykonawca wskazuje swojego ubezpieczyciela, a Zamawiający będzie ponosił koszty ubezpieczenia OC, AC
i NW płatne za dany rok osobno - jednorazowo w okresie ubezpieczenia w ciągu 3 lat po otrzymaniu polisy
za dany rok.
3. Wymagania dotyczące samochodu.
3.1. Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym oraz spełniający warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U z
2016r poz. 2022 z późn. zm.).
3.2. Rok produkcji podwozia 2013 lub nowszy.
3.3. Rok produkcji zabudowy 2013 lub nowszy.
3.4. Rok produkcji zabudowy i podwozia ten sam.
3.5. Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony.
3.6. Rozstaw osi jezdnych w zakresie 3,4 – 3,5m.
3.7. Zbiornik paliwa min. 200 litrów, zbiornik na ADBlue min. 20 litrów.
3.8. Rodzaj paliwa: olej napędowy.
3.9. Silnik wysokoprężny, chłodzony płynem, z turbodoładowaniem, diesel, moc: w zakresie 240 – 250 KM,
moment obrotowy 900 Nm, ogranicznik prędkości do 90 km/godz., spełniający normy EURO 5 co do
emisji spalin. Pojemność silnika w zakresie 7000 – 7200 cm3 .
3.10. Dopuszczalna masa całkowita – eksploatacyjna pojazdu: do 12 000 kg.
3.11. Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 2000 kg.
3.12. Skrzynia biegów samochodu automatyczna z przystawką odbioru mocy, zamontowaną fabrycznie.
3.13. Podwozie dwuosiowe, układ napędowy 4 x 2, oś przednia z zawieszeniem mechanicznym, oś tylna z
zawieszeniem pneumatycznym. Nośność osi przedniej min. 5 000 kg , nośność osi tylnej min. 8 400 kg.
3.14. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.
3.15. Układ hamulcowy wyposażony w ABS.
3.16. Hamulce tarczowe na wszystkich kołach.
3.17. Układy olejowe, układy płynów eksploatacyjnych, układy pneumatyczne, szczelne, bez wycieków olei i
płynów.
3.18. Podwozie z kabiną dzienną ,trzy osobową, przestrzenną wewnątrz, krótką.
3.19. Kabina kolor biały, fabrycznie oryginalny.
3.20. Kabina wyciszona i ogrzewana, podnoszona hydraulicznie.
3.21. Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami.
3.22. Fotel kierowcy komfortowy i ogrzewany.
3.23. Lusterka zewnętrzne drogowe i robocze, podgrzewane, szerokokątne po obydwu stronach.
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3.24. Przebieg udokumentowany nie więcej niż 190 000 km.
3.25. Ogumienie kół jezdnych całoroczne, o średnicy nominalnej 19,5 cala, nowe lub o zużyciu maksymalnym
50%, rozmiar ogumienia 26,5/70 R 19,5 lub równoważne.
3.26. Wylot rury wydechowej fabrycznie do góry, ponad kabiną.
3.27. Sygnalizacja robocza ( koguty ), sygnał dźwiękowy cofania.
3.28. Wyposażenie standardowe – gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, radio, koło zapasowe, klucz do kół, kliny pod
koła, podnośnik minimum 8 000 kg.
3.29. Boczne osłony przeciw najazdowe w miejscach wymaganych.
3.30. Błotniki kół tylnych z uchwytami mocującymi i chlapaczami.
3.31. Blokada tylnego mostu.
4. Wymagania dotyczące zabudowy:
4.1. Zabudowa jednokomorowa z tylnym zasypem.
4.2. Szerokość i wysokość okna wrzutowego aparatu zasypowego taka jak szerokość i wysokość komory
załadowczej.
4.3. Pojemność zabudowy minimum 8 - 10 m3 .
4.4. Urządzenia zabudowy do obsługi pojemników od 110 litrów do 1100 litrów.
4.5. Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy czyli tzw. szufladowy, prasa ze zgniotem minimum x4.
4.6. Tylna część ( odwłok ) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie.
4.7. Wyłączniki bezpieczeństwa.
4.8. Maksymalnie duży prześwit pomiędzy odwłokiem a podłożem.
4.9. Możliwość sterowania ręcznego.
4.10. Sterowanie funkcjami aparatu zasypowego na obu bokach odwłoka, sterowanie funkcjami zespołu prasy
na prawym boku odwłoka, sterowanie podnoszeniem odwłoka na lewym boku zabudowy.
4.11. Podnoszenie odwłoka zapewniają dwa siłowniki umieszczone na zewnątrz boków odwłoka, po jednym na
stronie, przykryte fabrycznymi osłonami.
4.12. Możliwość obniżania dolnej krawędzi załadunkowej odwłoka poprzez odchylenie dodatkowej metalowej
klapy.
4.13. Grzebień do podnoszenia pojemników jeden szeroki, nie dzielony na dwa.
4.14. Krótki czas opróżniania pojemników.
4.15. Zabudowa musi posiadać dodatkową sygnalizację świetlną – ostrzegawczą, zainstalowaną na tylnej części
zabudowy oraz oświetlenie robocze z boku z prawej i lewej strony oraz z tyłu pojazdu.
4.16. Ściany zabudowy, dach, jak również podłoga wykonane z blach o grubości minimum 3 mm ze stali
trudnościeralnej, bez wyraźnych odkształceń mechanicznych. Wszystkie elementy spawane bez
wyraźnych uszkodzeń spawów.
4.17. Ściany boczne użebrowane, obudowane płaskimi blachami.
4.18. Konstrukcja zabudowy malowana farbą podkładową i nawierzchniową, kolor zabudowy bez odwłoka
biały, fabryczny, oryginalny, estetyczny wygląd.
4.19. Zabudowa musi posiadać stopnie dla ładowaczy – lewa i prawa strona z czujnikami ograniczającymi
prędkość do 30 km/h oraz blokującymi możliwość cofania.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Podwozie i zabudowa muszą pochodzić z produkcji seryjnej.
Pojazd z dokumentami niezbędnymi do rejestracji na terenie RP.
Termin dostawy przedmiotu zamówienia maksimum 2 miesiące od podpisania Umowy.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – do siedziby Zamawiającego,
tj. Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105 na koszt dostawcy.
5.5. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy kierowcę i obsługę pojazdu w zakresie budowy i obsługi
śmieciarki.
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5.6. Przedmiot zamówienia dostarczony zamawiającemu będzie używany. Stan pojazdu i osprzęt powinien być
przygotowany do pracy i nie wymagać wkładu finansowego przez Zamawiającego, tzn. wymienione
wszystkie oleje, filtry oraz płyny eksploatacyjne.
5.7. Pojazd wolny od wad fizycznych i prawnych.
5.8. Dostarczona śmieciarka oraz osprzęt muszą być kompletne i kompatybilne ze sobą. Śmieciarka musi
spełniać funkcje do jakich jest przeznaczona oraz musi być zgodna z obowiązującym prawem oraz
normami WE ( CE ). Na udokumentowanie powyższego dostawca złoży oświadczenie.
5.9. Gwarancja jakości pojazdu bez limitu kilometrów 3 miesiące na pojazd i zabudowę, termin gwarancji
uruchamiany z dniem protokolarnego odbioru śmieciarki.
5.10. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub w serwisie w
zależności od rodzaju usterki.
5.11. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszone wady, usterki nastąpi w ciągu 24 godzin, a naprawa
zostanie wykonania w ciągu kolejnych 36 godzin ( dni roboczych ) od daty zgłoszenia wady, usterki a jeżeli
wystąpi konieczność importu części zamiennych naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od
daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres email wskazany przez wykonawcę.
5.12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania zamówienia niezgodnie z
dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez zamawiającego bez
pisemnej zgody wykonawcy.
5.13. Wymagania serwisowe:
a. Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru zapewni
serwis przedmiotu zamówienia,
b. odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie większa niż 30 km dla podwozia, 70 km dla zabudowy.
c. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym odpłatną dostępność części zamiennych oraz pełny
odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia.
5.14. Do pojazdu powinny być dołączone następujące dokumenty w języku polskim:
- pisemne zapewnienie udzielenia gwarancji przez okres 3-miesięcy w języku polskim,
- instrukcja obsługi pojazdu,
- świadectwo zgodności na znak WE ( CE ),
- katalog części zamiennych dla zabudowy w języku polskim.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań technicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty z
dalszego postępowania.

2. Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

główny przedmiot

34144511-3

pojazdy do zbierania odpadów

Dodatkowe
przedmioty

66114000-2
66514110-0

usługi laesingu finansowego
usługi ubezpieczenia pojazdów

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Warunki płatności za przedmiot zamówienia – leasing 36 miesięcznych rat.
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – maks. 120 dni od zawarcia umowy. Termin przekazania
przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia, z których każde polegało na
dostawie pojazdu o łącznej wartości każdego wskazanego zamówienia wynoszącej minimum
200 000,00 zł brutto.
Ważne jest aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ustawy Pzp ) lub na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunki określone w zdaniu poprzednim były spełnione przez
jednego wykonawcę.
Powyższe oznacza, że w przypadku doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień polegających na
dostawie pojazdu o łącznej wartości każdego wskazanego zamówienia wynoszącej minimum
200 000,00 zł brutto
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 lit. b), w
stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
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.
Zamawiający oceni, czy udostępnienie 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 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa w pkt 4, 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:
a ) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. VI pkt 2
SIWZ
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
( art. 24aa Pzp ).
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10. Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty ( art.
89 ust. 1 ustawy Pzp ) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w
odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ( uplasowała się
najwyżej w pozycji rankingowej ), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie
wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust 2 ustawy Pzp.
11. Zaznaczyć trzeba, że oświadczenia są składane wraz z ofertą, podlegają one jednak ocenie dopiero na
zakończenie oceny ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza ( uplasowała się najwyżej w pozycji rankingowej ).
Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 9, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
12. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych
przez wykonawców oświadczeń i dokumentów.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA
1.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie nr 2, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie nr 3, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ma złożyć Wykonawca
potwierdzający odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym ten
Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. 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, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
pkt. 1.
4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w rozdz. VI SIWZ, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów , Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.
6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym terminie niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 SIWZ:
a) wykazu dostaw ( zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w
niniejszym 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 wykonane, oraz
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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 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli będzie 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.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający urzęduje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VII SIWZ ( również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust 2 lub 3 ustawy Pzp ), dla których obowiązująca jest forma pisemna.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane
będzie, jako dokonane, tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili, w przypadku gdy nadawca informacji nie
otrzyma informacji zwrotnej o błędach.
4. Osoby upoważnione do kontaktów:
Fedorowicz Bogdan e-mail: zamowieniapubliczne@zgkim.samorzad.pl, fax. 46 858 00 91
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. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust 5 ustawy Pzp).

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
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1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 oraz załącznik 1a ( OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ) do siwz. Brak złożenia załącznika 1a spowoduje odrzucenie oferty jako
nieodpowiadającej treści siwz.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Formularz oferty musi być wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub niezmazywanym pisakiem z
zachowaniem czytelności.
4. Oferta wykonawcy musi być sporządzona w całości w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w
języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.
7. Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty sporządzane przez Wykonawcę oraz kopie dokumentów
potwierdzone za zgodność z oryginałem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy, z zastrzeżeniem
zapisów § 14 Rozporządzenia.
8. Upoważnienie dla osoby lub osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
załączonych do oferty lub dokumentów, do których Zamawiający ma swobodny dostęp. W przypadku gdy
ofertę podpisuje osoba lub osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów
załączonych do oferty lub dokumentów, do których Zamawiający ma swobodny dostęp, wymaga się, aby
wykonawca dołączył do oferty stosowne pełnomocnictwo, złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
9. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę lub
osoby podpisujące ofertę
10. Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były datowane i
parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12. Cała oferta wraz z załącznikami powinna być spięta (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty oraz zawierać spis treści.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Wzory załączników powinny być wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień
zawartych w siwz. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych formularzy przez Wykonawcę pod
warunkiem ich pełnej zgodności z załącznikami do niniejszej siwz.
15. Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:
Oferta przetargowa na wykonanie zamówienia publicznego:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki jednokomorowej”.
Nie otwierać przed 30.10.2020r. przed godz. 1100
Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.
16. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę
ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
17. Oferty składane wspólnie
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) W przypadku, o którym mowa w lit. a), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
c) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
- przedmiot postępowania, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- pełnomocnika,
- zakres umocowania pełnomocnika.
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d) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.
e) Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
f) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w lit. a).
g) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w lit. a), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
h) Zamawiający wymaga, aby umowa:
- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład oraz upoważniała jednego
z podmiotów – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
- stwierdzała o odpowiedzialność solidarną podmiotów, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia,
- oznaczała czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia (przedmiot umowy),
- wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez którykolwiek z podmiotów do czasu wykonania
zamówienia,
- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

18. Zmiany w siwz i ofercie:
a) Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych Zamawiający może zmienić,
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę
zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
Jeżeli zmiana, o której mowa w lit. a), jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu,
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub
sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej www.bip.zgkim.mszczonow.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 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 siwz wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jednocześnie, zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres:
zamowieniapubliczne@zgkim.samorzad.pl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w lit. e), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w lit. e)
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez
ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie www.bip.zgkim.mszczonow.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść siwz. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie
www.bip.zgkim.mszczonow.pl
Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza
ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
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m)
n)

o)
p)

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieści informację
na stronie www.bip.zgkim.mszczonow.pl Zapisy lit. k) stosuje się odpowiednio.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, udzielonych odpowiedzi lub
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
zamawiającego.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 15), a koperta będzie
dodatkowo zawierała określenia „Zmiana” lub ,,Wycofanie”.
Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę na adres wskazany
na opakowaniu oferty.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 30.10.2020r. do godziny 11.00 w sekretariacie Zakładu
2.
3.

4.
5.

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 4.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Następnie ogłosi:
- nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- cenę ofertową obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia,
- deklarowany termin przekazania przedmiotu zamówienia.
O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny zawarte w ofertach, deklarowany termin przekazania przedmiotu zamówienia.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena brutto wykonania zamówienia musi obejmować wszystkie elementy składowe, za wykonanie których
zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

2. Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT. Ceny muszą być:
podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotowego zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa.

4. Zamawiający poprawi m.in. następujące omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny:
- jeżeli wartość zamówienia podana liczbą nie odpowiada wartości zamówienia podanej słownie, przyjmuje
się za prawidłową wartość zamówienia podaną słownie,
- przyjmuje się prawidłową cenę określoną słownie brutto.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj ) towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane w rozdziale XVIII siwz – Istotne dla stron postanowienia
umowy.
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena wykonania zamówienia – waga = 75 %, wykonawca, którego oferta nie będzie podlegała
odrzuceniu, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 75 pkt;
P1 = ( Cn : Cb ) x 75 pkt.
gdzie: P1– ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena
Cn – najniższa cena oferty w złotych brutto
Cb – cena oferty badanej w złotych brutto
b) termin dostawy przedmiotu zamówienia – waga = 25 %,;
P2 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium dostawy pojazdu
Liczba punktów odpowiadająca zaproponowanemu terminowi pojazdu: 0 pkt., 5 pkt., 25 pkt wg
następującego schematu:
- termin dostawy od 30 dni kalendarzowych do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 25 pkt.
- termin dostawy od 61 dni kalendarzowych do 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 5 pkt.
- termin dostawy od 91 dni kalendarzowych do 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy – 0 pkt.
- Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy dłuższy niż 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, jego oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści siwz.
2. Zgodnie z ww. kryteriami każda niepodlegająca odrzuceniu oferta zostanie oceniona wg wzoru:
S = P1 + P2
gdzie: S – suma punktów przyznana danej ofercie w obu kryteriach
P1 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
P2 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium termin,
3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
4. Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą sumę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. O wyborze oferty zamawiający równocześnie powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści
na stronie internetowej http//bip.zgkim.mszczonow.pl
3. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego po
uprzednim uzgodnieniu.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w pkt 4, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazwę firm i adresów podwykonawców.
3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI siwz.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać co najmniej:
a) zakres prac powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres tych prac nie może obejmować prac
nieobjętych zamówieniem:
b) kwotę wynagrodzenia za wykonywane prace, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż kwota
wskazana za te prace przez Wykonawcę;
c) termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż termin wynikający zapisów siwz;
d) zasady realizacji prac i warunki płatności, zgodne z zapisami rozdz. XVIII siwz,
Pozostałe zapisy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą muszą być zgodne z zapisami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostaw bez uwag oraz powinien przypadać przed terminem płatności
wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy, nie spełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest dostawa, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego,
chyba, że nie zgłoszenie sprzeciwu było spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego.
10. W żadnym wypadku Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca nie może zlecić wykonania
dostaw podwykonawczych przed uzyskaniem pewności co do braku sprzeciwu Zamawiającego do umowy
o podwykonawstwo.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na dostawy.
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13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy.
14. Bezpośrednia zapłata obejmować może wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12.
16. Termin zgłaszania uwag, o których mowa w ust. 15, wynosi maksymalnie 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
19. Postanowienia umowy dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zawierania
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
20. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych.
21. Wywiązanie się z prac przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w
takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest przekazanie przez Wykonawcę prawa do używania wybranego przez
Zamawiającego pojazdu w zamian za opłaty leasingowe.
2. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.
3. Wpłata początkowa - 10 % netto wartości samochodu zawiera czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną,
oraz czynsz „0”.
4. Raty leasingowe płatne będą zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do Umowy
Leasingu. Na tę okoliczność wykonawca będzie wystawiał comiesięczne faktury VAT z terminem
płatności 14 dni od daty jej wystawienia.
5. Opłata końcowa ( wykup ) 1 %.
6. Dodatkowe koszty płatne przez Zamawiającego: opłata za rejestrację pojazdu płatna jednorazowo oraz
podatek od środków transportu - rozłożony na dwie raty, natomiast koszt określenia wartości
samochodu po stronie wykonawcy.
7. Po spłaceniu przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu Zamawiający
zastrzega sobie prawo wkupu przedmiotu leasingu.
8. Waluta leasingu – polski złoty, raty leasingowe w oparciu o stawkę WIBOR.
9. Wykonawca wskazuje swojego ubezpieczyciela, a Zamawiający będzie ponosił koszty ubezpieczenia
OC, AC i NW płatne za dany rok osobno - jednorazowo w okresie ubezpieczenia w ciągu 3 lat po
otrzymaniu polisy za dany rok.
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10. Zamawiający jedynie dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, a w tym przypadku
zmiany wysokości stawki podatku VAT.
11. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za usługi wykonane i
zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona, chyba że co
innego będzie wynikało z przepisów.
12. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 10 wymagać będzie podpisania aneksu do umowy, przy czym
niedopuszczalne są zmiany umowy w zakresie prac wykraczających poza określenie przedmiotu
zamówienia.
13. Nabywcą usługi jest Gmina Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1, 96 – 320 Mszczonów, NIP 838–14–26- 420.
Odbiorcą/ płatnikiem / Zamawiającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105, 96 – 320 Mszczonów.
14. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać powyższe okoliczności wystawiając faktury VAT za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
15. W przypadku błędnie wystawionej faktury lub braku wymaganych do niej dokumentów, termin jej
płatności może rozpocząć bieg dopiero od daty wpływu faktury korygującej lub dostarczenia
kompletnych wymaganych dokumentów.
16. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy posiada
cechy umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
17. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – do siedziby Zamawiającego, tj. Mszczonów, ul.
Spółdzielcza 105 na koszt dostawcy.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
19. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na kompletny pojazd minimum 3 miesiące.
20. Wymagania serwisowe:
a) Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru
zapewni serwis przedmiotu zamówienia,
b) odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie większa niż 30 km dla podwozia, 70 km dla
zabudowy.
c) Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym odpłatną dostępność części zamiennych oraz
pełny odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszone wady, usterki nastąpi w ciągu 24 godzin, a naprawa
zostanie wykonania w ciągu kolejnych 36 godzin ( dni roboczych ) od daty zgłoszenia wady, usterki a
jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni
roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres email wskazany przez
wykonawcę. Przez reakcje serwisu rozumie się przyjechanie gwaranta i przystąpienie do usuwania
awarii.
22. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
23. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
a) odstąpienie od realizacji umowy z winy Wykonawcy skutkować będzie 10% karą umowną liczoną
od ceny przedmiotu umowy brutto dla Zamawiającego,
b) odstąpienie od realizacji umowy z winy Zamawiającego skutkować będzie 10% karą umowną
liczoną od ceny przedmiotu umowy brutto dla Wykonawcy.
24. Umowa zostanie podpisana na formularzu Wykonawcy po zatwierdzeniu przez obie strony.
25. ......................................( Wykonawca ) odstępuje od „Zabezpieczenia” roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
26. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa, zawarte są w rozdz. XVII siwz „Wymagania dotyczące
Podwykonawstwa”.
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27. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w niniejszej
umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać
następująca kolejność ważności nw. dokumentów:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) oferta Wykonawcy, w takim zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z ww. dokumentami i przedmiotem
zamówienia.
28. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku z
interpretacją lub wykonaniem niniejszej umowy.
29. W razie nieosiągnięcia porozumienia, w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia rozmów, wszelkie
spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy miejscowo sąd dla
Zamawiającego.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

XX. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:
a) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 Pzp,

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. U. UE. L. 2016,
nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Mszczonów 96 – 320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105, e-mail: sekretariat@zgkim.samorzad.pl, nr tel. (46 )
858 00 81”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod
adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”), pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z
opcją wykupu używanej śmieciarki jednokomorowej”, zwanego dalej „zamówieniem”, nr sprawy:
5/OOM/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych
przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami
danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty
przetwarzające
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c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy.
Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty
wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub
daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia1 .
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego
uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp2 ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników3 .
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego4, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie
przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie
udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO5 .
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to
nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono
zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1

Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.
Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.
3 Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.
4 Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.
5
Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.
2
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11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych
skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o
udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 1843), informujemy iż:
− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą.
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

30.

Tajemnica przedsiębiorstwa:

a) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp;
b) w przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż
zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona
przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od
momentu otwarcia ofert;
c) w przypadku wątpliwości zamawiającego w stosunku do zasadności zastrzeżenia informacji przez
wykonawcę albo braku wyczerpującego wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa – zastrzeżone dokumenty zostaną ujawnione po upływie 5 dni licząc od dnia
przekazania danemu Wykonawcy informacji o zamiarze odtajnienia zastrzeżonych przez niego
informacji.

31.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

32.

Zamawiający:
nie dopuszcza składania ofert częściowych,
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
nie przewiduje aukcji elektronicznej,
nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Udostępnienie siwz i załączników:

a) Siwz wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych
w godzinach urzędowania, pok. nr 4.
b) Siwz wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie http://bip.zgkim.mszczonow.pl
c) Na wniosek wykonawcy siwz wraz z załącznikami zostanie powielona, a kopia zostanie przesłana pocztą.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄCEJ JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
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Załącznik nr 1 – formularz oferty;
Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
Załącznik nr 2 - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw.
Zatwierdzam:
..............................
Dyrektor ZGKiM w Mszczonowie
mgr inż. Grzegorz Ludwiak

Opracowała:
………...……………..
Ewa Zielonka
Mszczonów, dn. 22.10.2020r.
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