
 1 

 
Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

 

 

 

Znak sprawy: ID/341/26/10 Rewal, 2010-07-19 

 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 

na:   
 
 

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, jednego uniwersalnego 
samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem 

CPV 66.11.40.00-0 Usługa leasingu finansowego 
CPV 34.14.44.00-2 Pojazdy utrzymania dróg 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony  na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 – zwana dalej Ustawą). 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu: 
19.07.2010 r. 
 
Wójt Gminy Rewal 
 
Robert Skraburski 



 2 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Dostawa, w formie leasingu, operacyjnego uniwersalnego samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem 

 
Adres korespondencyjny dla postępowania: 

Urząd Gminy Rewal 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
zp@rewal.pl 
 

1.1 Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
powyŜej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759, 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762 ze zm.), 

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
CPV:    66.14.00.00-0 Usługa leasingu operacyjnego 
CPV:    34.14.44.00-2 Pojazdy utrzymania dróg 

2.1        Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa, w formie leasingu, operacyjnego jednego zestawu fabrycznie nowego uniwersalnego 
samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem. 
2.1.1. WyposaŜenie pojazdów: 

Zestaw obejmuje 
 

Zestaw I Szt. 

Uniwersalny samochód do utrzymania dróg 1 
Wysięgnik montowany z przodu pojazdu 1 
Głowica do koszenia 1 
Głowica do wycinania krzewów 1 
Głowica do obcinania gałęzi 1 
Frez do usuwania karp ściętych drzew 1 
Szczotka do czyszczenia krawęŜników typu 
talerzowego 

1 

Tablica zamykająca U-26C 1 

 
  2.2     Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:  

2.2.1 Wymagania dotyczące leasingu: 

-    umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 60 miesięczny okres spłaty rat 
leasingowych,raty leasingowe ustalone ze stałym oprocentowaniem, 

- bez opłat manipulacyjnych, 
- opłata wstępna + raty leasingu wraz z kosztami pełnego ubezpieczenia sprzętu oraz 

kosztami rejestracji samochodów ustala leasingodawca z uwzględnieniem, Ŝe w roku 
2010 nie mogą przekroczyć kwoty – 100 000 pln brutto, 

- opłata końcowa 1% - wartości netto przedmiotu leasingu, 
- nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, 
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- moŜliwość wykupu z prawem do pierwokupu, 
- waluta leasingu - polski złoty, 
 - ubezpieczenie pojazdów na cały okres leasingu po stronie leasingodawcy 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, ani nie przewiduje 

udzielenia zaliczek, o których mowa w art. 151a 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2.2.2 Wymagania dotyczące przedmiotu leasingu 

2.2.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jeden uniwersalny samochód do utrzymania dróg 
- wyposaŜony w , uniwersalny wysięgnik zamontowany z przodu pojazdu, głowicę do 
koszenia , wycinki krzewów,  do obcinania gałęzi, frez do usuwania karp ściętych 
drzew, szczotka do czyszczenia krawęŜników typu talerzowego, tablicę zamykającą U-
26 C, o parametrach technicznych określonych poniŜej. 

Wraz z pojazdem naleŜy dostarczyć: instrukcję obsługi uniwersalnego samochodu do utrzymania 
dróg i osprzętu w języku polskim. 

Uniwersalny samochód do utrzymania dróg powinien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2010), 
posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji dostarczone przy dostawie sprzętu, dopuszczające do 
rejestracji i poruszania się pojazdów po drogach publicznych na terenie Polski zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2003 r. w sprawie homologacji pojazdów 
samochodowych i przyczep (Dz. U. z dn. 15.01.2004r.) oraz powinny być wyposaŜony we wszystkie 
instalacje i urządzenia wymagane dla pojazdów samochodowych zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 20.06 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z dn. 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi 
zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003r. nr 32 poz. 262). 
Wymagana gwarancja na pojazd - 12 m-cy. Dostawa do Zamawiającego (Rewal) w okresie nie 
dłuŜszym niŜ 6 m-cy od terminu podpisania umowy. 
Czas reakcji na awarię 72 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego lub leasingodawce. 
Wymagane jest przeszkolenie w zakresie obsługi samochodów i osprzętu dwóch operatorów 
zgodnie z miejscem dostawy zamówienia w terminie 14 dni od dnia przekazania sprzętu przez 
wykonawcę w uŜytkowanie. 

2.3. OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH 

1) Uniwersalny samochód do utrzymania dróg. 

Silnik. 
Silnik wysokopręŜny czterocylindrowy, rzędowy 4 suwowy z bezpośrednim wtryskiem z 
turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowanego, o mocy 110 kW ok. 2200obr/min. i max. 
momencie obrotowym min. 810Nm. 

- Chłodzenie silnika cieczą, system szybkiego oczyszczania chłodnicy, 
- Wentylator chłodnicy napędzany hydrostatycznie, z regulacją temperatury przy pomocy 

termostatu, 
- Emisja spalin zgodnie z normą EURO 5, 
- Dwustopniowy hamulec silnikowy ze stałym dławikiem i klapą dławika w strumieniu spalin, 
- Blokada zapobiegająca uruchomieniu silnika w przypadku włączonego biegu lub 

włączonego wałka odbioru mocy, 
- Elektroniczny ogranicznik maksymalnej prędkości (do 85 km/h), 
- Komin zasysający powietrze z filtrem wstępnym. 
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Skrzynia biegów 
- W pełni synchronizowana, 8 biegowa do przodu i 6 biegów wstecznych ( zakres 

podstawowy), wyposaŜona w przekładnię nawrotną oraz przekładnię biegów roboczych i 
pełzających załączana pneumatycznie z kabiny kierowcy i umoŜliwiająca jazdę szosową z 
prędkością ok. 85/km/h oraz pracę z róŜnym osprzętem roboczym przy minimalnej 
prędkości ok. 0,15 km/h, 

- Sprzęgło suche jednotarczowe, 
- Chłodnica oleju przekładniowego, umoŜliwiająca utrzymanie dopuszczalnej temperatury 

oleju w warunkach cięŜkiej pracy np. usuwanie duŜych zasp śnieŜnych 
- Napęd stały na wszystkie koła z blokowaniem wzdłuŜnym mechanizmu róŜnicowego 

(równomierny rozkład sił na przednią i tylną oś), 
- Układ elastycznej regulacji prędkości, 

Sterownie napędem 
- Elektro-pneumatyczne przełączanie biegów 
- Elektronicznie sterowana charakterystyka regulatora silnika z moŜliwością przełączania 

jazdy transportowej na regulację obrotów roboczych podczas pracy z urządzeniem lub 
jazdy terenowej , 

- Pedał gazu ze sterowaniem elektronicznym 
             - Gaz ręczny sterowny elektronicznie 
Osie 

- Bramowe z prześwitem min. 370mm zapewniające jednocześnie niskie połoŜenie 
środka cięŜkości pojazdu umoŜliwiające pracę z róŜnymi urządzeniami roboczymi w 
zmiennych warunkach terenowych, 

- Napęd 4x4, 
- Blokada mechanizmu róŜnicowego tylnej i przedniej osi, z moŜliwością 

włączania/wyłączania podczas jazdy – załączana pneumatycznie, 
- Potrójny układ drąŜków skrętnych ( w układzie równoległobocznym) z 

zintegrowanymi stabilizatorami, resory śrubowe, amortyzatory teleskopowe, 
Układ kierowniczy 

- Ze wspomaganiem , 
- MoŜliwość przestawiania kierownicy z lewej strony na prawą w celu umoŜliwienia 

kierowcy dobrej widoczności przy pracy narzędziami z prawej strony pojazdu 
Układ hamulcowy 

- Wysokociśnieniowy dwuobwodowy układ hamulcowy, 
- System przeciwpoślizgowy ABS włączany podczas jazdy terenowej, 
- Automatyczna regulacja siły hamowania w zaleŜności od obciąŜenia (ALB), 
- Hamulce tarczowe na wszystkich kołach, 
- Pneumatyczne przeniesienie siły hamowania, 
- Osuszacz powietrza w układzie hamulcowym, 
- Hamulec postojowy, 
- Przyłącze do przewodu do pompowania kół, 

Podwozie 

- Rozstaw osi min. 3080 mm, 
- Aluminiowy zbiornik paliwa o pojemności ok. 150l zamykany na kluczyk, 
- Instalacja paliwowa wyposaŜona w seperator wody i urządzenie do podgrzewania 

paliwa 
- Stopnie z wykończeniem antypoślizgowym oraz uchwytem ułatwiającym mycie szyb, 
- Zintegrowane na ramie pojazdu punkty do mocowania urządzeń, współpracujących: 

typu wysięgnik głowic- koszącej, szczotek myjących, głowicy do czyszczenia rowów, 
frezowania poboczy, ciecia krzaków, posypywarką, pługiem lemieszowym, wiertnicą, 
tablicą ostrzegawczą świetlną kierunkową itp. 

- Zintegrowany uchwyt z przodu ramy do łatwego i szybkiego mocowania płyty 
montaŜowej pojazdu , z moŜliwością regulacji wysokości montaŜu 

- Płyta montaŜowa zamontowana z przodu pojazdu – wielkość 3, 
- Błotniki wykonane z tworzywa sztucznego, 
- Zabezpieczenie antykorozyjne spodu podwozia, 
- Mechaniczny wał odbioru mocy z przodu pojazdu 1 3/4 

” napęd 1000 obr/min z 
ograniczeniem obrotów wału do 540 obr/min. 

- Skrzynia ładunkowa o wymiarach min. 2400x2050x400 mm wysokość ściany 
przedniej 500mm, podłoga stalowa, burty aluminiowe – umoŜliwiająca 
zainstalowanie solarki o poj. zbiornika min 1,7 m3 , 

- Kola jezdne kompletne na obręczach stalowych 5 szt ( w tym 1 szt. zapasowe 



 5 

zamontowane w pojeździe) 
- Siłownik wywrotu, z układem kontroli pracy wywrotu, 

 

- Płyta montaŜowa DIN 3 
Instalacja elektryczna 

- Napięcie 24V alternator min 28V/100A 
- Akumulatory 2x12V/ poj. min 115Ah 

 

- Gniazdo prądu stałego w kabinie, do podłączenia odbiorników 24V/25A, włącznie z 
przygotowaniem do przeprowadzenia przewodów przez podłogę i tylną ścianę 
kabiny, 

- Przyłącze 24v do przyczepy 15 stykowe 
- Gniazdo 7 stykowe z przodu pojazdu. 
- Wtyczka 24V/40A do podłączenia urządzeń montowanych na pojeździe typu 

posypywarka, solarka, 
- Podgrzewane i elektrycznie przestawiane lusterka zewnętrzne 
- Układ elektryczny i elektroniczny niewraŜliwy na zakłócenia elektromagnetyczne 

Kabina 

- Dwudrzwiowa, odporna na korozję wykonana z kompozytu wzmocnionego 
włóknami, malowana w kolorze pomarańczowym, 

- Zapewnienie dobrej widoczności we wszystkich kierunkach poprzez duŜą i nisko 
osadzoną panoramiczną szybę przednią klejoną, ogrzewana elektrycznie i nisko 
osadzone szyby boczne w drzwiach oraz duŜą szybę w tylnej ścianie kabiny 

- System ogrzewania i nawiewu zintegrowany z klimatyzacją 
- Pedały sprzęgła, hamulca i przyspieszacza ( gazu) zamontowane tak, aby była 

moŜliwość pracy po przełoŜeniu kierownicy z lewej na prawą stronę pojazdu oraz z 
trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa i zagłówkami 

- Podłokietniki w drzwiach 
- Elementy sterujące ergonomicznie usytuowane na konsoli środkowej 
- Trzystopniowe wycieraczki szyby przedniej z przerywaczem pracy i ze 
spryskiwaczem 
- Oświetlenie wewnętrzne z lampkami do czytania dla kierowcy i pasaŜera 
- Osłony przeciwsłoneczne 
- Lusterko szerokokątne 
- Lusterko rampowe 
- Tachograf cyfrowy 
- Podnoszenie kabiny hydrauliczne 
- Min. dwa fotele w kabinie pojazdu 

Elementy obsługowe 
- Wszystkie elementy obsługowe znajdują się na konsoli środkowej i załączane są 

elektrycznie 
- Przełączniki wielofunkcyjne umieszczone na kolumnie kierownicy: z prawej strony – 

gaz ręczny i hamulec silnikowy, z lewej strony światła drogowe, kierunkowskazy, 
wycieraczki, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, 

- Deska rozdzielcza z wyświetlaczem LCD, z moŜliwością regulacji natęŜenia 
oświetlenia, z sygnalizacją następujących funkcji: 

- Temperatura zewnętrzna, 
- Licznik motogodzin, 
- Wskaźnik zuŜycia klocków hamulcowych 
- Poziom płynu w układzie hamulcowym 
- Ciśnienie w układzie hamulcowym, 
- Blokady mechanizmów róŜnicowych 
- Włączony aktualny bieg 
- Temperatura oleju w układzie hydraulicznym 
- Licznik przejechanych kilometrów i licznik dzienny 
- Poziom paliwa 
- Poziom cieczy w układzie chłodzenia 
- Temperatura cieczy chłodzącej 
- Poziom oleju w układzie kierowniczym 
- Stan filtra powietrza 
- Obrotomierz 
- Poziom oleju silnikowego 
- Poziom płynu do mycia szyb 
- Prędkościomierz w km/h 
- Zegar 
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Światła 

- Reflektory halogenowe (H1/H7) dopasowane do obrysu pojazdu, schowane w 
zderzaku z regulacją zasięgu oświetlenia w zaleŜności od aktualnego obciąŜenia 
pojazdu 

- Sześciosegmentowe światła tylne ( światła konturowe, kierunkowskazy, pozycyjne, 
przeciwmgielne, światło biegu wstecznego i odblaskowe) 

- Światła konturowe na dachu 
- Dodatkowe kierunkowskazy boczne, 
- Lampa błyskowa koloru pomarańczowego zamontowana tak, aby była dobrze 

widoczna z przodu jak i tyłu pojazdu przy pracy z róŜnym osprzętem 
- Dodatkowe reflektory, robocze z przodu pojazdu wraz z kierunkowskazami 

przystosowane do współpracy z urządzeniami montowanymi na płycie montaŜowej 

Układ hydrauliczny 
- Układ hydrauliczny proporcjonalny 2 obwodowy, 4 sekcyjny 
- 4 przyłącza hydrauliczne z przodu ( sekcja 1+2), 
- 4 przyłącza hydrauliczne z przodu ( sekcja 3+4), 
- przewód oleju powrotnego z przodu, 
- przewody siłownika wywrotu 

WyposaŜenie pojazdu 
- zestaw narzędzi, 
- 2 kliny pod koła, 
- apteczka, 

 
Kolor pojazdu 

- pomarańczowy ( kabina), 
- czarny (podwozie, zderzaki, błotniki oraz felgi) 

Dostosowanie pojazdu 
- do pracy z osprzętem do zimowego utrzymania dróg : pług frezowo wirnikowy, pług 

lemieszowy, solarka opoj zbiornika min. 1,7m3, 
- do pracy z osprzętem do letniego utrzymania dróg : wysięgnikiem roboczym 

montowanym z przodu pojazdu przystosowanym do pracy głowicą koszącą, 
szczotką myjącą ,głowicą do czyszczenia  rowów, frezowania poboczy, ciecia  
krzaków,  frez do usuwania karp ściętych drzew,  wiertnicą,   tablicą   ostrzegawczą   
świetlną kierunkową  oraz podwójną szczotką myjącą o szerokości roboczej 
minimum 800mm średnica szczotek ok. 600 mm, elektryczna pompa wodna itp. 

Gwarancja 12 m-cy. 
 

WYSIĘGNIK UNIWERSALNY DO WSPÓŁPRACY Z GŁOWICAMI ROBOCZYMI 

- Wysięgnik montowany z przodu pojazdu 
- Wysięgnik wspóracujący z uniwersalnym samochodem do utrzymania dróg poprzez układ 

hydrauliczny i układ sterownia, 
- Obsługiwany przez jedna osobę, 
- Płyta montaŜowa do urządzenia wielkość DIN 3 
- MoŜliwość pracy z lewej i prawej strony 
- Zasięg pracy od środka pojazdu min. 6,5m, 
- Zakres obrotu wysięgnika do min. 2100, 
- Hydrauliczna pompa osiowa napędzana od WOM pojazdu, 
- Zbiornik oleju hydraulicznego min. 60 l, 
- Elektro-hydrauliczny zawór przyłączeniowy uruchamiany z pulpitu kierowcy, 
- Wspornik wysięgnika, 
- PrzeciwcięŜar 350 kg 
- Hydraulicznie działający system zabezpieczający przy najechaniu na przeszkodę 
- Układ włączania/wyłączania połoŜenia pływającego głowicy roboczej 
- Mechanizm szybkiej wymiany głowic roboczych 
- Ręczny mechanizm obrotu głowicy roboczej, obrót o 3600, 
- Napęd hydrauliki uniwersalnego nośnika narzędzi, 
- Bezstopniowe   ustawianie   siły   docisku   przy   pomocy   potencjometru   z   moŜliwością 

włączania/wyłączania , 
- Układ sterowania dwustopniowy z ustawianiem stałej siły docisku z moŜliwością włączania i 

wyłączania 



 7 

- Elektryczny układ awaryjnego wyłączenia pracy głowicy, 
- Licznik godzin pracy, 
- Rama zapobiegająca skręcaniu wzdłuŜnego pojazdu, 
- Trzy podpory demontaŜowe, regulowane mechanicznie, 
- PołoŜenie transportowe wysięgnika nad kabina uniwersalnego nośnika narzędzi, 
- Min. szerokość urządzenia w czasie transportu 1,5 m 
- Instrukcja obsługi w języku polskim, 
- Zapewniony stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od daty zakończenia produkcji. 
- Gwarancja 12 m-cy. 
 
MoŜliwość montaŜu frezarki do poboczy o szerokości frezowania minimum1000mm wysokość 

frezowania do 80mm. 
 

MoŜliwość zamontowania pługa wirnikowego o szerokości odśnieŜania do 60 mm i średnicy 
bębna ok. 450mm. 

 
MoŜliwość zamontowania głowicy do czyszczenia rowów, średnica frezowania minimum 650mm. 
 
 
GŁOWICA KOSZĄCA 
- WyposaŜona w układ szybkiego montaŜu do uniwersalnego wysięgnika współpracującego z 

uniwersalnym samochodem do utrzymania dróg , 
- Szerokość robocza min. 1200 mm, 
- Grubość cięcia max do 40 mm, 
- Obroty wałka roboczego min. 2000obr/min, 
- Zdejmowana osłona zabezpieczająca wyrzucaniu kamieni, 
- NoŜe tnące min 12 szt., 
- CięŜar min 350kg 
- Prędkość robocza do 10 km/h. 
- Napęd hydrauliczny 
- Dodatkowy komplet noŜy roboczych 
- Zapewniony stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od daty zakończenia produkcji. 
- Gwarancja 12 m-cy. 

GŁOWICA DO ŚCINANIA KRZEWÓW 
- Szerokość robocza min.1200 mm, 
- Grubość cięcia min. 60 mm, 
- Obroty wałka min. 2000 obr/min, 
- NoŜe szt. 9 
- CięŜar min 350 kg, 
- Prędkość robocza max. 5km/h. 
- Dodatkowy komplet noŜy roboczych 
- WyposaŜona w układ szybkiego montaŜu do uniwersalnego wysięgnika współpracującego z 

uniwersalnym samochodem do utrzymania dróg, 
- Zapewniony stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od daty zakończenia produkcji. 
- Gwarancja 12 m-cy. 
 

GŁOWICA DO OBCINANIA GAŁĘZI 
- WyposaŜona w cztery tarcze tnące 
- Napęd od czterech silników hydraulicznych 
- Szerokość robocza  minimalna 2000mm 
- Grubość cięcia do 150mm 
- Gwarancja 12 m-cy 

 
 
FREZ DO USUWANIA KARP ŚCIĘTYCH DRZEW 

- Średnica frezowania minimum 500mm 
- Głębokość frezowania ok. 40mm 
- Obroty frezowania  minimum 1400 maximum1800 obrotów/min 
- Gwarancja 12 m-cy 
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SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KRAWĘśNIKÓW TYPU TALERZOWEGO 
- Minimalna średnica 750 mm 
- Gwarancja 12 m-cy 

 

TABLICA ZAMYKAJĄCA U-26c – MAŁA 
- Montowana na uniwersalnym samochodzie do utrzymania dróg, 
- MoŜliwość szybkiego montaŜu i demontaŜu na pojeździe, 
- Dostosowana do zasilania z układu elektrycznego pojazdu tj. 24V, 
- Składana 
- Odpowiadająca i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach. 

- Zapewniony stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, 
- Zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od daty zakończenia produkcji. 
- Gwarancja 12 m-cy. 
 

 

2.2.3 Warunki odbioru przedmiotu leasingu 

> Sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Podczas 
odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu leasingu pod kątem 
zgodności parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi 
w SIWZ. 

> Przekazanie w dniu odbioru dokumentu gwarancyjnego określającego warunki serwisowania 
oferowanego samochodu, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a 
takŜe wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki 
odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 72 
godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

> Przekazanie w dniu odbioru instrukcji obsługi dla przedmiotu leasingu w języku polskim. 
Dokumentacja techniczna musi zawierać m.in. informacje o ilości i rodzaju stosowanych 
olejów, płynów i innych materiałów eksploatacyjnych w poszczególnych układach. 

3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

4. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

5. TERMIN REALIZACJI, ZASADY ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

5.1 Termin realizacji: 
Okres leasingowania: 60  miesięcy licząc od   protokolarnego terminu odbioru bez zastrzeŜeń 
dostarczonego przedmiotu leasingu. 
Wymagany termin   dostawy   uniwersalnego samochodu   do   utrzymania   dróg wraz ze 
wskazanym w SIWZ osprzętem do siedziby Zamawiającego: 6 m-cy od daty podpisania umowy. 

5.2 Warunki płatności: 
5.2.1  Zamawiający określa jako wiąŜący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny (w  
  rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity Dz. U. z 2000r.  
  nr 54, poz.654 ze zm.). 
5.2.2 Wielkość opłaty wstępnej ustala leasingodawca. 

Opłata wstępna zostanie uiszczona po podpisaniu umowy przez strony 
5.2.3 Zamawiający przewiduje 60-miesięczny okres leasingu. W okresie leasingu Zamawiający 

uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy)  60 miesięcznych rat  leasingowych oraz 
opłatę wstępną. Raty leasingowe ustalone ze stałym oprocentowaniem,  płatne co miesiąc,  
w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych, który będzie załącznikiem do 
umowy. Wartość wszystkich opłat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany 
jest wskazać w formularzu cenowym, o którym mowa w pkt 5.2.6 siwz. 

5.2.4 Opłata za wykup zostanie uiszczona po podpisaniu umowy kupna-sprzedaŜy przenoszącej 
własność  pojazdu  z Wykonawcy (leasingodawcy) na podmiot  wskazany  przez 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia wystawienia stosownej faktury VAT Umowa 
kupna-sprzedaŜy przenosząca własność pojazdu zostanie zawarta do 30 dni licząc od daty 
upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu) 
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5.2.5 Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca). 
5.2.6 Wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłoŜenia wraz z ofertą 

Formularza cenowego ( wzór zał.2 do siwz), określający w szczególności: 
 

1) Wysokość (kwotę) opłaty wstępnej, 
2) Wysokość (kwoty) poszczególnych rat leasingowych w okresie leasingu, 
3) Wysokość (kwotę) opłaty za wykup przedmiotu leasingu. 
Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w formularzu cenowym muszą być podane w złotych 
polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do formularza cenowego innych opłat niŜ opłata 
wstępna, opłata końcowa (za wykup) i rata leasingowa, pozostałe opłaty dotyczące rejestracji 
pojazdów zostaną doliczone przez leasingodawcę do kwoty opłaty wstępnej. 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzanie kaucji zabezpieczających, opłat 
przedwstępnych i innych. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

6.2. posiadają wiedzę i doświadczenie; 
6.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
6.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
6.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
6.6 dostarczą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  
      wykonywanych, minimum 1 referencj ę za okres 3 lat na dostaw ę podobnych urz ądzeń, 

             w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w  
            okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o  
            dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  
            krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  
            oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane  
            lub są wykonywane naleŜycie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą 
badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a takŜe czy informacje 
w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. 

7.    INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

7.1 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 

a) wypełniony druk oferty przetargowej stanowiący zał. 1 do niniejszej specyfikacji 
b) oświadczenie wykonawcy o korzystaniu z podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia 

zał.1a 
c) wypełniony druk formularz cenowy - opłat leasingowych zał. 2 do siwz 
d) wypełnione oświadczenie stanowiące zał. 3 do siwz; 
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

f) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu    Ubezpieczeń    Społecznych   lub    Kasy    Rolniczego    Ubezpieczenia    
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

g) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt od 
4 do 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

h)   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
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i)    Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium zgodnie z pkt.11 siwz; 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 
złoŜonych dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia. 

7.2 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
dokument wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

7.3 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy 
waŜności tych dokumentów - jak w pkt 7.2 

7.4 Dokumenty i oświadczenia naleŜy składać w formie pisemnej: 
a) Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza moŜliwość 

złoŜenia kserokopii ww. dokumentów, ale muszą one być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

b) Za osoby uprawnione uwaŜa się: 
 

- osoby wykazane w rejestrach handlowych prowadzonych przez sądy; 
- osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby o których mowa 
powyŜej 
Uwaga! w przypadku podpisania oferty i/lub kserokopii dokumentów poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy legitymujących się 
odpowiednim pełnomocnictwem, pełnomocnictwo musi być załączone w ofercie; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginalne dokumenty. 
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7.5 Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z postanowieniami art.96 ust.3 w związku z art.8 ust.3 
ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od 
chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w 
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie moŜe 
zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złoŜyć na formularzu ofertowym 
stosowne zastrzeŜenie informujące o tym, Ŝe w ofercie przetargowej, w odrębnej kopercie, 
opakowaniu, znajdują się informacje podlegające klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

8.   Oferta składana przez więcej niŜ jednego wykonawcę. 

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
8.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. 
8.3. W przypadku o którym mowa w pkt.8.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika naleŜy załączyć do 
oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich wykonawców). 

8.4. Oferta złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców musi spełniać następujące wymagania: 
kaŜdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia wymogi art.22 ust.1 
ustawy 

8.5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, firmy 
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wchodzące w skład konsorcjum wyznaczają lidera, z którym prowadzona będzie wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia. 

8.6. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

8.7. JeŜeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy 
muszą przedstawić umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

9.   WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW I ODRZUCENIE OFERTY 

9.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w sytuacjach wskazanych 
w art. 24 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759), 

9.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

9.3.   Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli zajdą przesłanki wskazane w art. 89 Ustawa z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), 
 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPOWAśNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane pisemnie, na adres 
prowadzącego postępowanie podany poniŜej lub drogą elektroniczną – na adres zp@rewal.pl . W 
przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą poczty 
elektronicznej, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Adres kontaktowy: 
Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

Pracownicy upowaŜnieni do kontaktów z wykonawcami: 

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Tomasz Bartkowski – zp@rewal.pl 

10.1   Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

• Wyjaśnienie treści SIWZ: 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ: 
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z 
ogłoszeniem, jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ 
kwoty okre-ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
1a. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
1b. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 1. 
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza je na 
stronie BIP Zamawiającego (www.bip.rewal.pl) 
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3. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej, jeŜeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.  

4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub drogą elektroniczną na adres 
zp@rewal.pl – z zastrzeŜeniem postanowień punktu.  

5.  W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych drogą 
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Informacje przekazywane w formie elektronicznej winny mieć formę edytowalną (z rozszerzeniem 
.doc, .txt itp.). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w innej formie 
np. faxu (fax nie jest traktowany jako forma pisemna) nie będą miały mocy doręczenia . 

6. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie. 

10.2   Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem 
terminu  składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przedmiotowe zmiany zostaną dokonane zgodnie z brzmieniem art. 38 ww Ustawy.  

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1 KaŜdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł. Termin 
waŜności wadium określa się na 60 dni. Termin liczony jest os terminu składania ofert. 

11.2 Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
> pieniądzu wpłacone przelewem na konto zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony 
przez BS Gryfice O/Rewal nr konta 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001. 
> poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 
> gwarancjach bankowych 
> gwarancjach ubezpieczeniowych 
> poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109, 
poz.1158 z późn. zm.) 

Wadium naleŜy wnieść w terminie przed upływem terminu składania ofert: 
- w przypadku wpłaty /przelewu/ dowód wpłacenia /wniesienia wadium/ naleŜy załączyć do oferty 
w następujący sposób: załączyć kserokopię polecenia przelewu do oferty i trwale spiąć wraz z 
innymi załącznikami oferty. 
- w przypadku pozostałych form wadium naleŜy dokument /oryginał/ załączyć do oferty i złoŜyć 
wraz z ofertą w jednej kopercie nie spinając z innymi dokumentami. 

11.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŜeli: 
> upłynął termin związania ofertą 
> zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego 
> zamawiający   uniewaŜnił   postępowanie   o   udzielenie   zamówienia,   a   protesty   

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia 
11.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 

> który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 
> który został wykluczony z postępowania 
> którego oferta została odrzucona 

11.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta 
została 
wybrana: 

> odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie 

> zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 
leŜących po stronie wykonawcy. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o znaczny okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Odmowa wyraŜenia zgody nie powoduje 
utraty wadium. 
  

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1 Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
13.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym 
13.3 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
13.4 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę 
13.5 KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
13.6 Oferta musi być podpisana przez upowaŜnioną osobę pod rygorem niewaŜności (osoby 

upowaŜnione to osoby określone w pkt 7.4 b) niniejszej specyfikacji) 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

14.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 6, do dnia 31.08.2010 r. do godz. 
10.00 . 

14.2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
31.08.2010r o godz. 10.10  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5 . 

Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele wykonawców. Do wiadomości 
zostaną podane: 
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
- nazwy firm oraz adresy wykonawców 
- informacje dotyczące ceny 

Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone na adres Wykonawcy. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe ceny, 
zgodnie z art.88 Prawa zamówień publicznych. JeŜeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie 
omyłek rachunkowych jego oferta zostanie odrzucona. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

15.1 Cena oferty ma być podana w złotych polskich. 
15.2 Cena ma obejmować wszystkie dostawy, nakłady i prace, które są niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów, zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
15.3 Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następujących zmiennych: 

> Cena przedmiotu leasingu netto i brutto w złotych 
> Opłata wstępna wyraŜona w stosunku do wartości netto/brutto przedmiotu leasingu w 

procentach i złotych netto/brutto 
> Rata leasingowa czysta wyraŜona w stosunku do wartości netto/brutto przedmiotu leasingu 

w procentach i złotych netto/brutto 
> Opłata   końcowa  (wykup przedmiotu leasingu) wyraŜona w stosunku do wartości 

netto/brutto przedmiotu leasingu w procentach i złotych netto/brutto 
> Suma wszystkich opłat (cena oferty) w złotych netto i brutto= opłata wstępna + liczba 

miesięcy x rata leasingowa + opłata końcowa 
15.4  Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy dla 

wysokości stopy WIBOR i nie podlega zmianie w przypadku zmiany wysokości stopy WIBOR. 
Ceny naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
 
16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniŜsza cena oferty brutto -100% 
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Sposób obliczania ceny brutto: 
Cena brutto najkorzystniejsza 

IP= --------------------------------------------------   x100% x100  
Cena badanej oferty 

IP - ilość punktów 
Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma sto punktów, pozostali proporcjonalnie. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 
17. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosował aukcji 
elektronicznej. 
 
18. INFORMACJA   O   FORMALNOŚCIACH,   JAKIE   POWINNY   ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE   

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
18.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
18.2 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 
- w sytuacji gdy oferta została złoŜona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie umowę regulującą współpracę tych wykonawców 

 

18.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zawrze 
umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sytuacji 
ziszczenia się przesłanek zawartych w art. 94 ust 2. ww Ustawy.  

18.4 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zajdą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA DLA STRON POSTĘPOWANIA, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy, podano w zał. 4, do niniejszej specyfikacji. 

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

7. Środki ochrony prawnej zostały określone w art. od 179  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.).  

 
PoniŜej wyciąg ze wskazanych przepisów. 
Art. 179. 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 
 
Odwołanie 
Art. 180. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 
Art. 181. 
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 
2. 
 
Art. 182. 
1. Odwołanie wnosi się: 
 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w 
terminie 15 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8; 
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni 
– jeŜeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
3. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia; 
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
4. JeŜeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 
zaprosił wykonawcy do złoŜenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania 
o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
albo  
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki; 
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki albo zapytania o cenę. 
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
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postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin 
składania ofert lub termin składania wniosków. 
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
Art. 183. 
1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej 
„orzeczeniem”. 
2. Zamawiający moŜe złoŜyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa 
w ust. 1. Izba moŜe uchylić zakaz zawarcia umowy, jeŜeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować 
negatywne skutki dla interesu publicznego przewyŜszające korzyści związane z koniecznością 
ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania 
uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do 
rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się. 
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu 
niejawnym, w formie postanowienia, nie później niŜ w terminie 5 dni od dnia jego złoŜenia. Na 
postanowienie Izby nie przysługuje skarga. 
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złoŜenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, jeŜeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z 
powodu: 
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; 
2) cofnięcia wniosku. 
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający moŜe złoŜyć pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 
Art. 184. Zamawiający, nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŜenia waŜności wadium albo 
wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia 
umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się 
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
Art. 185. 
1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie 
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
2. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 
4. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŜeli zgłaszający opozycję 
uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji Izba moŜe wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu 
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŜeniem zgłoszenia sprzeciwu, o 
którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 
zamawiającego.  
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków 
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu 
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

8. 7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitraŜowym), jeŜeli 
ustawa nie stanowi inaczej 

21. POSTĘPOWANIE UNIEWAśNIA SIĘ W PRZYPADKACH, GDY: 
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21.1. Nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
21.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
21.3. W przypadkach, o których mowa w art.91 ust.5 Prawa zamówień publicznych, zostały 

złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 
21.4. Wystąpiła istotna   zmiana   okoliczności   powodująca,  Ŝe  prowadzenie  postępowania   

lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
wcześniej przewidzieć. 

21.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 

22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
23. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
Zał. 1    - Formularz ofertowy 
Zał.1A   - Oświadczenie o podwykonawcach 
Zał.2     - Formularz cenowy - opłat leasingowych 
Zał.3     - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Zał.4     - Istotne postanowienia umowy 
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Zał. 1 

(pieczęć wykonawcy) 

OFERTA PRZETARGOWA  

Dostawa w formie leasingu operacyjnego jednego uniwersalnego samochodu do utrzymania 

dróg wraz z osprzętem. 

ZAMAWIAJĄCY – 
Gmina Rewal   
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

Nazwa Wykonawcy 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. - ........................................................................................................................................................ ; 
email:  - ................................................................... ; 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, my niŜej podpisani podejmujemy 
się niniejszym realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej. 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: ....................................................................... PLN 

Słownie złotych: .................................................................................................................................... 

W tym: 

Netto:………… .................... PLN 

Stawka VAT:…………………% 

Podatek VAT:….……………PLN 

zgodnie z wypełnionym Formularzem Cenowym. 

Jednocześnie   oświadczamy,   Ŝe   naliczona   przez   nas   stawka   podatku   VAT jest   zgodna   z 
obowiązującymi przepisami 

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia określamy na 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Zaproponowane   wyŜej   wynagrodzenie   brutto   za   realizację   przedmiotu   zamówienia   zostało 
skalkulowane przy załoŜeniu stopy bazowej: 

WIBOR 1M z dnia………………………., równy   ………….% 
( podać wysokość stopy przyjętej do kalkulacji ceny)  
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Oświadczam, Ŝe: 
> zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) i nie wnosimy do niej 

Ŝadnych zastrzeŜeń, a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w siwz. 

> w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu leasingu do 
siedziby Zamawiającego,   przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu 
oraz koszty leasingu w całym okresie trwania umowy leasingowej. 

> Akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące zał. 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 

> w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego; 

> udzielamy gwarancji zgodnej z gwarancją producenta na dostarczony pojazd wraz z   
      wyposaŜeniem podane w tabeli poniŜej 

 

Przedmiot zamówienia Szt. Wymagany  
okres gwaranci  

(w m-cach)  

Uniwersalny samochód do utrzymania dróg 1  
Wysięgnik montowany z przodu pojazdu 1  
Głowica do koszenia 1  
Głowica do wycinania krzewów 1  

Głowica do obcinania gałęzi 1  
Frez do usuwania karp ściętych dzrew 1  
Szczotka do czyszczenia krawęŜników typu 
talerzowego 

1  

Tablica świetlna kierunkowa U 26 -C 1  

licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.    

UwaŜamy się za związanych ofertą 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert 

Osobą upowaŜnioną do udzielania wyjaśnień treści złoŜonej oferty na pisemne zapytanie 

Zamawiającego jest: .................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................ 

Nr faksu ..................................................... Tel.: .......................................................... 

Data ........................                          

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 

- niepotrzebne skreślić 
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Zał.1A 

(pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, Ŝe przy wykonywaniu zamówienia zamierzam / nie zamierzam korzystać z 
podwykonawców. 

 

Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom * : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….Uw
aga! 
* - niepotrzebne skreślić. 

Data ……………………….   …………………………………………………………. 
                                                                                                  (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Zał. 2 

(pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ CENOWY - OPŁAT LEASINGOWYCH Dostawa w formie leasingu operacyjnego jednego 

uniwersalnego samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem 
 

Przedmiot zamówienia Szt. Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Wartość 
(netto) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
(brutto) 

Uniwersalny samochód do utrzymania dróg 1     
Wysięgnik montowany z przodu pojazdu 1     

Głowica do koszenia  1     
Głowica do wycinania krzewów 1     
Głowica do obcinania gałęzi 1     
Frez do usuwania karp ściętych drzew 1     
Szczotka do czyszczenia krawęŜników typu 
talerzowego 

1     

Tablica świetlna kierunkowa U 26 -C 1     
Razem     

Oświadczam, Ŝe wartość wstępnej opłaty leasingowej wynosi. ………………………..zł netto, 

……………………………………...zł brutto 
Oświadczam, Ŝe opłata końcowa przy wykupie samochodu wynosi 1 % wartości netto przedmiotu 

 

leasingu tj. ……………………….zł netto, 

……………………..zł brutto 

Oświadczam, Ŝe umowa zostanie zawarta na okres 60 miesięcy. 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę zastrzeŜeń. 

Oświadczam, Ŝe zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz do 
przygotowania i złoŜenia oferty. 
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Zestawienie rat leasingowych 
 Kwota netto  
Numer raty Miesiąc Wartość    spłaty 

przedmiotu 
leasingu 

Wartość 
odsetek 

Razem 
netto 

VAT Kwota 
brutto 

1 11/2010      
2 12/2010      
3 1/2011      
4 2/2011      
5 3/2011      
6 4/2011      
7 5/2011      
8 6/2011      
9 7/2011      
10 8/2011      
11 9/2011      
12 10/2011      
13 11/2011      
14 12/2011      
15 1/2012      
16 2/2012      
17 3/2012      
18 4/2012      
19 5/2012      
20 6/2012      
21 7/2012      
22 8/2012      
23 9/2012      
24 10/2012      
25 11/2012      
26 12/2012      
27 1/2013      
28 2/2013      
29 3/2013      
30 4/2013      
31 5/2013      
32 6/2013      
33 7/2013      
34 8/2013      
35 9/2013      
36 10/2013      
37 11/2013      
38 12/2013      
39 1/2014      
40 2/2014      
41 3/2014      
42 4/2014      
43 5/2014      
44 6/2014      
45 7/2014      
46 8/2014      
47 9/2014      
48 10/2014      
49 11/2014      
50 12/2014      
51 1/2015      
52 2/2015      
53 3/2015      
54 4/2015      
55 5/2015      
56 6/2015      
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57 7/2015      
58 8/2015      
59 9/2015      
60 10/2015      
Razem      

Data 

 

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)  

 

 

WSZYSTKIE RUBRYKI MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE ABY OFERTA BYŁA WAśNA 
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Zał. 3 

(pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, Ŝe: 

 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. Znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej naleŜyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach wskazanych w 
art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.). 

Data 

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Zał.4 
Istotne postanowienia do UMOWY LEASINGU 

I. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego (rok 

produkcji 2010), uniwersalnego samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem zwanego w 
dalszej części przedmiotem leasingu, o parametrach technicznych i na warunkach określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr oraz umowie. 

2. Leasingodawca przekaŜe w uŜytkowanie Leasingobiorcy niŜej opisany przedmiot leasingu na 
czas określony w Umowie w zamian za umówione raty leasingowe oraz zgodnie z „Warunkami 
Leasingu", które stanowić   będą   integralną   część   Umowy   (warunki leasingu z 
uwzględnieniem wymagań leasingobiorcy ustali Leasingodawca ). Projekt umowy, opracowany 
na podstawie postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotuje i 
przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Wykonawca. 

Przedmiot leasingu: 
Nazwa:   Uniwersalny samochód   do   utrzymania   dróg    wraz z osprzętem ,rok produkcji 
2010,        marka,        typ 

II. Termin realizacji 
Termin realizacji: 
Okres leasingowania:  60 miesięcy licząc od   protokolarnego terminu   odbioru   bez zastrzeŜeń 
dostarczonego przedmiotu leasingu. Wymagany termin dostarczenia przedmiotu leasingu do siedziby 
leasingobiorcy: październik 2010r. 

III. Warunki płatności 
Warunki płatności: 
Obowiązki stron: 

1. WiąŜący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny   (w rozumieniu ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze 
zm.). 

2. Opłata wstępna ustalona przez leasingodawcę ( %)- wartości netto przedmiotu leasingu 
zostanie uiszczona przez Leasingobiorcę po podpisaniu umowy 

3. W okresie leasingu leasingobiorca uiści na rzecz leasingodawcy 60 miesięcznych rat 
leasingowych do października 2015r. z uwzględnieniem, Ŝe w roku 2010 nie mogą 
przekroczyć kwoty – 100 000 pln brutto. Raty leasingowe ustalone ze stałym 
oprocentowaniem, płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat 
leasingowych będącym zał. do umowy. Część odsetkowa stała. 

3. Opłata końcowa 1% - wartości netto przedmiotu leasingu. 
4. Opłata za wykup zostanie uiszczona po podpisaniu umowy kupna-sprzedaŜy przenoszącej 

własność pojazdu z leasingodawcy na podmiot wskazany przez leasingobiorcę, w terminie 14 
dni od dnia wystawienia stosownej faktury VAT. Umowa kupna-sprzedaŜy przenosząca 
własność pojazdu zostanie zawarta do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu 
(ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu). 

5. Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje leasingodawca. 

IV. Wynagrodzenie Leasingodawcy 
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr………………., prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych i złoŜoną ofertą przetargową, Leasingodawcy przysługuje 
wynagrodzenie: 
Cena brutto wykonania przedmiotu umowy:     ................................... PLN 

Słownie złotych: .................................................................................................................................... 
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W tym:  

Netto:………… ................... PLN 

Stawka VAT:………% Podatek VAT:……………PLN 

W cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu leasingu do 
siedziby Zamawiającego oraz koszty leasingu w całym okresie trwania umowy leasingowej. Na 
powyŜszą cenę składają się opłaty leasingowe: 

 

Zestawy 
sprzętu 
wg 
SIWZ 

Opłata wstępna Wartość 60 rat leasingu Opłata końcowa 
(wykup) 

 Netto Vat Brutto Netto Vat Brutto Netto Vat Brutto 

          

Razem 
brutto 

 

Wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia zostało skalkulowane przy załoŜeniu 
stopy bazowej: 
WIBOR IM z dnia równy   % 
Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy naleŜne mu wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem opłat 
leasingowych, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram opłat leasingowych 
zawierać 
będzie m.in. wszystkie kwoty wyraŜone w PLN, szczegółowe terminy i zasady płatności. 
Płatności będą systematycznie uregulowane przelewem na konto Leasingodawcy w 
banku 
na konto nr 

V. Gwarancja 
1. Leasingodawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta na: 
dostarczone    samochody i osprzęt :… ....................... miesiące/miesięcy* ( wymagane minimum 18 
miesiące) licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Leasingobiorcę. 

2. Leasingodawca gwarantuje w okresie gwarancji czas fizycznej reakcji serwisu (tj. przyjazd na 
miejsce awarii) do 72 godzin od powiadomienia faksem 
3. Okres gwarancji przedłuŜa się kaŜdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem 
naprawy 
4. Lisingodawca zapewni przeszkolenie 2 osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w 
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

VI. Kary umowne 
W przypadku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary 
umowne jak niŜej. Leasingodawca zapłaci Leasingobiorcy kary umowne : 
1. Za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leŜących po stronie Leasingodawcy -10% 
wartości brutto przedmiotu umowy 
2. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu leasingu w wymaganym terminie (t.j  6 m-cy od 
podpisania umowy) - 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
3. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji - 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki od dnia 
wyznaczonego na dostarczenie urządzenia wolnego od wad (zgodnie z warunkami umowy) 
NiezaleŜnie od kar wymienionych wyŜej, Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na 
zasadach ogólnych. 
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VII. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu 
1. Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Leasingodawca na swój koszt, u wybranego 
przez siebie Ubezpieczyciela. 
2. Warunki ubezpieczenia – pełne ubezpieczenie sprzętu (OC, AC, NW) 
3. Szczegółowe zobowiązania w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia - zgodnie z „Ogólnymi 
Warunkami Leasingu", które stanowić będą integralną część Umowy 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla Leasingobiorcy 
4.          Wykonawca nie moŜe dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez 
takiej zgody nie będzie waŜna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 
 
 


