Zarnawiaj4cy:

Gmina Brarisk
woj. podlaskie
ul. Rynek 8,17

-

120 Bransk

Internet: http ://bip. ug. bransk. wrotapodlasia.pl

Numer telefonu: 85 737 50
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/aks: 85 737 58 04

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW幼

Postgpowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej poni2ej kwoty okreSlonej
w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 Prawa zamowieri publicznych

Nazwa zamr6wienia:

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego

Rodzaj: dostawy

05 listopad 2019 r.
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N劉 酬ra oraz adres Zamawi可 lCego

l.Pclna nazwa zarnawiaQccgO:Gmina Brmsk
2.Adrcs:Gmina Braisk,ul.Rynek 8,17‑120 Brmsk

3. NIP:5432069840
4. RI]GON:050659013
5.

―

:http://bip.ugobranskowrotapodlasia.pl

6. Numer telefonu:857375031

7. Fax:857375804
∂.E¨ mail:sekretari江 のug.branskowrotapodlasia.pl

II.

Tryb udzielenia zam6wienia

Trybcm udzielenia zam6wienia jest przetarg nieograniczony o wartoSci zam6wienia poni2可
kwoty okrèlona napOdStawic przcpis6w art.H ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo
zaln6wiei publicznych(tekstjednolity Dz.U.z2018r.,poz。 1986 z p6乏 n.zm.).
III。

Opis przednliotu zam6wienia

l.
PrzedΠ liot zam6wienia
l. Przedmiotem zarn6wieniajest dostawajedn● sztuki Samochodu osobowcgo,fabrycznie
nowego w folll.ic leasingu opcrac角 negO.
2.
Szczcg61owy opis przednliotu zam6wienia stanowi zaleCZnik Nr l do SIWZ.

2.

R6wnowattno6こ rozwilza丘

1)Zamawialcy dOpuszcza rozwiγ ania

wllowttne rozwittaniom opisanym w SIWZ

lub zalaCZnikach do SIWZ.

2)Je2eli gdziekolwiek w SIWZ lub za1lcznikach do SIWZ przedmiot zam6wienia
okrèlony zostal przez wskazanie znaku towarowego,patentu,pochodzenia,乏

r6dla lub

szczcg61nego proccsu,kt6ry charakteryztte prOdukty lub uslugi to ZamawiaaCy
dopuszcza oferowanie rozwilzan r6wllowa2nych.

3)Je2cli W Opisach wyst9p司 年nolllly, ellropttskie Oceny techniczne, aprobaty,
specy■ kage tcchniczne lub systemy referendi teChnicznych,o kt6rych mo、 va w art.30

ust.l pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp,nale2y to traktow

jedynie jako pomoc w opisie

przcdnliotu zaln6wienia.

4)珈 ν kona、vca analiz可 aC dOkumenta可 9 0pis可 aCO prZedmiot zaFn6wicnia powinien
zalo2y6,2e ka2demu odniesieniu o kt6rym mowa、 v art.30 ust.l pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp
u2メ Cmu
w dokumentaditowarzySzy wyraz,,lub r6wllowttny''.
r6、 ■
5)W przypadku zastosowania przez WykonawcO rozWiγ
〜owttnych,jcst on
obowiγ any wykaz"w trakcie realiztti zam6wienia,2e oferowane przez nicgo
matcrialy,llrz ZCnia lub roboty budowlane spelni可 l Wymagania okre61one przez
Zama、 vittaCegO,z zastrze2eniem,by pararnetry i cechy ttytkowe rozwiγ

r6wllowttnych nie byly gorsze od opisanych przez ZttnawiaTego.

3.Wsp61my slownik zam6wiei
Nazwa i kod Wsp61ncgo Slowllika Zam6wici(CPV):
66114000‑2‑Uslugi leasingu flnansowcgo.
34110000‑1¨ Sarnochody osobowc。
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IV. Termin i miejsce realizacji zam6wienia
l. Wymagany termin wykonania zam6wienia: maksymalnie

do 60 dni kalendarzolvych od dnia
zawarcia umowy, 60 miesigcy leasingu operacyjnego z mozliwoSci4 wykupu przedmiotu
zam6wienia po tym terminie.
2. Termin wykonania zam6wienia. Wydanie - termin dostawy przedmiotu zam6wienia jest
kryterium oceny ofert.

V.

Warunki udzialu w postgpowaniu

l.

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj4 wykluczeniu;
2) spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu, o ile zostaly one okreSlone przez
Zamawiaj4cego w ogloszeniu o zam6wieniu.
2. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktlrzy spelniaj4 warunki
dotyczqce:

l) kompetencji lub uprawnieri

do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w:
Zamawiq4cy nie stawia wymagan w tym zakresie. ZamawiajEcy uzna,2e Wykonawca
spelnia warunek dotyczqcy kompetencji lub uprawniefr do prowadzenia okreSlonej
dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w, jeZeli Wykonawca
zloZy oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajqcy nie stawia wymagari w tym zakresie. Zamawrajqcy uzna,2e Wykonawca
spelnia warunek dotyczqcy syuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli Wykonawca
zlo|y oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.
3) zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj4cy nie stawia wymagari w tym zakresie. ZamawiajEcy uzna, ze Wykonawca
spelnia warunek dotyczqcy zdolnoSci technicznej lub zawodowej, je2eli Wykonawca
zloZy oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.
VI。

Podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust.

1.

Z

I i 5 ustawy

Pzp

う４ ２υ

postgpowania o udzielenie zarrowienia Zamawiajqcy wyklucza Wykonawcg w
stosunku, do kt6rego zachodzi kt6rakolwiek z okolicznoSci, o kt6rych mowa w art.24
ust.l pkt 12-23 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje zgodnie zart.24 ust.7 ustawy Pzp.
Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 13 i 14 oraz 1620 ustawy Pzp, moze przedstawi6 dowody na to, 2e podjgte przez niego Srodki s4
wystarczaj4ce do wykazania jego rzetelnoSci , w szczeg6lnoSci udowodni6 naprawienie
szkody wyrz4dzonej przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoicuczynienie
pienigzne zadoznan4krzywdg lub naprawienie szkody,Wczerpuj4ce wyjaSnienie stanu
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faktycznego oraz wsp6lprac9 z organarni Scigania oraz podjgcie konkretnych Srodk6w
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re s4 odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, je2eli wobec
wykonawcy, bgd4cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sqdu zakaz ubiegania sig o udzielenie zam6wienia oraz nie uplyn4l okreSlony w tym
wyroku okres obowipywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeZeli Zamawiajqcy, uwzglgdniaj4c wagg
i szczeg6lne okolicznoSci czynu Wykonawcy, :uzna za wystarczaj4ce dowody
przedstawione na podstawie pkt 3.
Zamawiaj1cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie
zam6wieniaw przypadkach okreSlonych w art. 24 ust.5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

4.

5.

VII.

Wykaz oSwiadczef, lub dokument6w, potwierdzajqcych spelnianie warunkriw
udzialu
w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1: Wykonowcy zobowiqzani sq zlotyi do oferty:

l.l Wypetniony formularz ofertowy - wg zalqcznika nr 2 i2a do SIWZ.
1.2. OSwiadczenie

o

niepodleganiu wykluczenia
w postgpowaniu - wg zalqczniko nr -l do SIWZ.

orz

spelnianiu warunk6w udzialu

Wykonawca, kt6ry zarrierza powierzyd wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcom,
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
udzialu
w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o5wiadczeniu, o kt6rym

w

z

mowawpkt

1.2.

W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w oSwiadczenia
sktada kuzdy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.
w przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez pelnomocnika lub gdy
zostala zlohonaprzez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
zgodnie z art.23 ustawy Pzp.

1.3. Pelnomocnictwo

2: Oiwiadczenia, ktdre mo zloiyi kaidy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
no stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, o ktdrej mowo w art.86 ust.S ustawy Pzlt
OSwiadczenie Wykonawcy o przynalehnoSci albo braku przynale2noSci do tej samej grupy
kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp - wg zalqcznika nr 4 do SIlyZ.

W przypadku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawcamoze przedstawid
dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Informacja,

o kt6rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia

Zamawiajqcy umieSci na stronie internetowej http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Zam6wienia i przetar gi I 20 I 9 .
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ofert)
w zakladce

W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia oSwiadczenie
winno zostac zlolone przezkaZdego z nich.
3. Zamawiajqcy zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp przewiduje

moiliwoii w pierwszej kolejnoici
dokonai oceny ofert, a nastgpnie zbadania czy Wykonawca, ktdrego oferta zostala ocenionu
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnio warunki udzialu
w postgpowaniu.

VIII. Opis czgSci zamriwienia, jeZeli Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych:
zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwosci skladania ofert czgsciowych.

IX. Informacje o przewidywanych zam6wieniach, o ktrirych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeZeli Zamawiaj4cy przewiduje udzielenie takich zamrfwier[:
Zamawiajqcy nie przewiduie mo2liwoSci udzielenia zamowieri uzupelniaj4cych, o kt6rych
mowa
w art. 67 ust.l pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

X. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
musze odpowiada6 oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, je2eli
ZamawiajAcy wymaga lub dopuszcza ich skladanie:
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

XI. Informacje o sposobie

porozumiewania sig zamawiaj4cego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczefi lub dokument6w, atakLe wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami
l. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig w formie pisemnej.
2. Zamawiajqcy dopuszcza wszelkie ponizej wymienione formy porozumiewania sig
z Wykonawcami:
osobiste dorgczenie:urzqd Gminy Brarisk, ul. Rynek g,17-120 Brarisk,
zapomocE operatora pocztowego,

a)

b)
c) zapomocEpostarica,
d)

3.

4.
5.

Srodkami komunikacji elektronicznej:
faks: 85 737 58 04
poczta elektroniczna: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlas

-

i

a.p I

Wykonawcamole zwrocic siE do Zamawiajqcego o wyjaSnienie treSci SIWZ zgodnie z
aft.38 ust.l ustawy Pzp. Zamawiaj4cy jest obowiqzany niezwlocznie udzielii wyjaSnieri,
jednak nie p62niej niZna2 dniprzed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze
wniosek
o wyja6nienie treSci SIWZ wptyn4l do Zamawiaj4cego nie p62niej niz do korica dnia, w
kt6rym uplywa polowa Wznaczonego terminu skladania ofert.
Jeheli wniosek o wyjadnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplyn4l
po uplywie terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 3, lub dotyczy udzielonych
wyjaSnieri, zarnawiil4cy moze udzielii wyja5nieri albo pozostawid wniosek bez
rozpoznania.
Przedluhenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku,
o kt6rym mowa w pkt 3.
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6.
7.
8.

Zamawiaj1cy jednoczeSnie przekaze treS6 zapytah wraz z wyjaSnieniami wszystkim
Wykonawcom, kt6rym dorgczono SIWZ oraz zamieSci je na stronie intemetowej
Zamawiajqcego. Udzielaj4c wyjaSnieri Zamawiajqcy nie ujawni Zrodlazapytania.
W uzasadnionych przypadkachZamawiajqcy mohe,przed uplywem terminu do skladania
ofert zmieni6 treSi niniejszej SIWZ. Dokonan4 zmiang treSci SIWZ Zamawiaj4cy
udostgpni na swojej stronie internetowej.
Je1eli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadz4cej do zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiaj1cy przedluZa termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawc6w, kt6rym
pr zekazano S I WZ or az zamieszcza informacj g na stronie internetow ej Zarnawiaj4c e go.

XII. Wymagania dotyczqce wadium
Zamawrajqcy nie wymaga wniesienia wadium.
d otycz4ce zab ezpieczenia n aleZyte go wyko nan ia um owy
wniesienia zabezpieczenianale?ytego wykonania umowy.
nie
wymaga
Zamawiaj1cy

XIII.

Wy ma gania

XIV. Informacje dotyczqce walut obcych, w jakich mog4 byd prowadzone rozliczenia
migdzy Zamawiaj4cym, a Wykonawc1, jeLeli Zamawiajqcy przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Wszelkie rozliczeniazwi4zane zrealizacjqzam6wienia publicznego, kt6rego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane b9d4 w PLN.
XV. Opis sposobu prrygotowania oferty

1. Wykonawcamole zloty(, tylko jedn4 ofertg.
2. Oferta powinna zawierul dokumenty i oSwiadczenia wymienione w rozdziale VII SIWZ.
3. TreS6 oferty musi odpowiada6 treSci SIWZ.
4. W przypadku zalqczenia do oferty innych material6w niZ wymagane przez
5.

6.
7.

Zamawiapcego (np. material6w reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowi6
odrgbn4 czgfi{ niezl4czonE z ofert4 w spos6b trwaly.
Wykonawcy ubiegaj4cy sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia ustanawiaj4 pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania
w postgpowaniu i zawarciaumowy w sprawie zam6wienia publicznego. Zaleca si9, aby
Peinomocnikiem byl jeden z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia. Dokument pelnomocnictwa okreSlaj4cy jego zakres naleZy dolqczy(, do
oferty
w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSl z oryginalem przez notariusza.
Wszelka korespondencj a prowa dzona b gdzie wyl4cznie z Pelnomocnikiem.
Je1eli oferta Wykonawc6w zostanie wybrana Zamawiaj1cy Zqdat, bEdzie ptzed
zawarciem gmowy w sprawie zam6wienia publicznego umowy reguluj4cej wsp6lpraca
tych Wykonawc6w.
Spos6b przygotowania oferty:
a) ofertE nalely sporzqdzi(, w jgzyku polskim w formie pisemnej,
b) oferta musi byd podpisana przezosoby upowa2nione do skladania oSwiadczefr woli
w imieniu Wykonawcy (Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia). W przypadku, gdy ofertg podpisuj4 osoby, kt6rych upowaZnienie do
reprezentacji nie wynika z dokument6w rejestrowych zalqczonych do oferty,
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c)
d)
8.

9.

10.

wymaga sig, aby Wykonawca dolqczyl do oferty oryginal pelnomocnictwa do
podpisania oferty lub jego kopig poSwiadczon4przez notariusza,
wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musz4 byd parafowane i datowane
wlasnorgcznie przez osobg podpisuj4c4 ofertg lub przez osobg upowaZnionq,
zaleca sig ponumerowanie stron i ich spigcie w spos6b uniemozliwiajqcy

przypadkowe zdekompletowanie.
Forma dokument6w i oSwiadczeri
a) Oswiadczenia, o kt6rych mowa w SIWZ dotycz4ce Wykonawcy skladane s4
w oryginale.
b) Dokumenty s4 skladane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno(c
z oryginalem. PoSwiadczenia za zgodnoic z oryginalem dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego. PoSwiadczenie za zgodnoSd z oryginalem nastgpuje w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej.
c) W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
kopie dokument6w dotycz4cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiot6w s4
poSwiadczone za zgodnoSd z oryginalem odpowiedmo przez Wykonawcg lub te
podmioty.
d) W przypadku dokument6w lub oSwiadczeri sporz4dzonych w jgzykach obcych
nale?y dolqczy c tlumaczeni e na jgzyk po I ski.
e) Zamawiajqcy mole Zqda(, przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej
kopii dokumentu v'rylqcznie wtedy, gdy zlohona przez Wykonawcg kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi w4tpliwoSci, co do jej prawdziwoSci.
WykonawcamoZe zastrzec w ofercie (oSwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
i2 Zamawiajqcy nie bgdzie m6gt ujawni6 informacji stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepis5w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te nalezy
umieSci6 w oddzielnej kopercie wewn4trz opakowania oferty, oznaczonej napisem:
,, Informacj e stanowi 4ce taj emnicg przedsi gbiorstwa".
Nie ujawnia sig informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeheli Wykonawca, nie p62niej nizw
terminie skladania ofert, zastrzegl, 2e nie mog4 by6 one udostgpnione oraz wykazal, iz
zastrzelone informacj e stanowi4 taj emnicg przedsi gbiorstwa.
Ofertg nalely umieSci6 w nieprzejrzystej i w trwaly spos6b zabezpieczonej kopercie

(koperta zewngtrzna) oznaczonej napisem:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczgi).

Adresat:

Gmina Brarisk
ul. Rynek 8
17

oferta na: ,rDostawa samochodu osobowego w

-120 Brarisk

formie leasingu operacyjnego"

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
14.11.2019 r. eodz. 10.30

Zantawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej
w sl.tuacji niezgodnego zpovtyZszym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.
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XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

l.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ofertg nale?y zloIyt, w siedzibie Zamawiajqcego, tj. Urzqd Gminy Brarisk, ul. Rynek 8,
17-120 Brafsk, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r. r. do
godziny 10.00.
Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego, tj.:Urzqd Gminy Brarisk, ul. Rynek
8, 17 -120 Braflsk, sala konferencyjna (II pigtro) w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10.30
BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy poda kwotg, jake zamierza
przeznaczyf na sfinansowanie zam6wienia.
Podczas ofertZamawiEEcy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w,ktlrzy zloLyli
oferty, a takhe informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji oraz warunki platnoSci zawartychw ofertach.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bgd4 otwierane koperty zawierajqce oferty
kt6rych dotyczy ,,WYCOFANIE". Takie oferty zostan4 odeslane Wykonawcom bez
otwierania.
Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostanE otwarte przed otwarciem kopert
zawieraj4cych oferty, kt6rych dotyczqte zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoSci procedury
dokonania zmian, zmiarry zostan4 dolqczone do oferty.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp ZarnawiajEcy niezwlocznie zwraca ofertg, kt6ra
zo stala zlo Zona po term inie.

XVII. Zmiany lub wycofanie zlo2onej oferty

1.

SkutecznoS6 zmian lub wycofania zlo2onej oferty

Wykonawca moze wprowadzi(, zmiany lub wycofai zlohon1 przez siebie ofertg, pod
warunkiem, 2e uczyni to przed terminem skladania ofert. Zar6wno zmiana, jak i wycofanie
oferty wymagaj4 fo.my pisemnej. Zmiany, poprawki lub modyfikacje zlohonej oferty musz4
by(, zlohone w miejscu i wedlug zasad obowi4zujEcych przy skladaniu oferty. Dodatkowo
opakowanie, w kt6rym jest przekazywana zmieniona oferta nale?y opatrzyl napisem
,,ZMIANA". W przypadku zlohenia kilku ,,ZMIAN" kopertg kazdej ,,ZMIANY" nale?y
dodatkowo opatrzyc napisem,,ZMIANA Nr ...."

2.

Wycofanie zloLonej oferty
Wycofanie zlohonej oferty nastgpuje poprzez zloLenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zloZyc w
miejscu i wedlug zasad obowi4zuj4cych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisan4 kopertg
zawieraj4cqpowiadomienie nale2y dodatkowo opatrzye dopiskiem "WYCOFANIE".

XV[I.

Termin nni1zania ofert4

う乙

Wykonawca skladajqc ofertg pozostaje niq zwiqzany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwiqzania ofert4 rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego mohe przed\fiy(, termin
zwiEzania ofert4, z tym 2e Zarnawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwi4zania ofert4, zwrocil sig do Wykonawc6w o wyrahenie zgody na
przedluhenie tego terminu o oznaczony okres, me dluLszyjednak niz 60 dni.
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XIX. Opis sposobu obliczenia ceny

1.
2.
3.

４
５
６

7.

9.

Obowi4zuj4cym wynagrodzeniembgdzie wynagrodzenie ryczahowe.
Ceng ofert nale?y poda6 w formularzu ofertowym stanowi4cym zalqcznik nr 2 do SIWZ
jako ceng za calofi(, przedmiotu zam6wienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym stanowi4cym zalqcznik nr 2 do SIWZ,
zobowi4zany jest poda6 w ofercie lqcznq ceng brutto za wykonanie przedmiotu
zam6wienia obliczon4 jako sumg 60 rat leasingowych w tym:
a) wartoSci pierwszej raty leasingowej tj. wplaty pocz4tkowej stanowi4cej kwotg
50 000 zl.
b) oraz wartoSci kolejnych, r6wnych 59 rat leasingowych;
c) wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 7,0 yo wartoSci samochodu
d) wartoSci rejestracji pojazdu;
e) wartoSci podatku od towar6w i uslug.
Podana w ofercie cena musi byt, wyru2ona w pLN.
Ewentualne rabaty, opusty powinny by6 wliczone w ceng oferty.
Cena musi obejmowad wszystkie koszty i sktadniki zwi4zane z realizacjq zam6wienia
wynikaj4ce bezpoSrednio z SIWZ, opisu przedmiotu zam6wienia, istotnych
postanowieniach umowy, koszty wszelkich prac niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotu zam6wienia, a nie wymienionych w dokumentach, kt6rych wykonanie jest
konieczne dla prawidlowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zam6wieni a oraz
ewentualne wyjaSnienia Zamawiaj4cego udzielone wykonawcom w zwiEzku z ich
zapytarianri i w4tpliwoSciami co do przedmiotu zam6wienia.
W przypadku pominiEcia przez WykonawcQ przry wycenie jakiegokolwiek elementu
zam6wienia okreSlonego w opisie przedmiotu zam6wienia, istotnych postanowieniach
umowy i jego nie ujgcia w wynagrodzeniu ryczahov,rym, Wykonawcy nie przyslugujE
wzglgdem ZamawiajEcego Zadne roszczenia z powyaszego tytulu, o. w szcza;fl6lnoSci
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Ostateczna cena oferty musi by6 v,ryra2ona w PLN, z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku. Kwoty zaoktEgla sig do pelnych groszy, przy czym koric6wki ponizej 0,5
grosza pomija sig, a koric6wki 0,5 groszai wyzsze zaow4glasig do I grosza.
Cena oferty powinna byd obliczonazuwzglgdnieniem zart. gl ust. 3a ustawy Pzp. Je1eli
zlolono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, Zamawiajqcy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug,
kt6ry mialby obowi4zek rozliczy(, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj4c
ofertg, informuje Zamawiaj4cego, czy wyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u
Zamawiaiqcego obowi4zku podatkowego, wskazuj Ec nazwQ $odzaj) towaru lub uslugi,
kt6rych dostawa lub Swiadczeniebgdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c
ich wartoSi bez kwoty podatku.
Dla por6wnania i oceny oferl Zamawiaj4cy przyjmie calkowit4 ceng brutto jak4 poniesie
na r ealizacjg przedmiotu zam6wienia.
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XX.

Opis kryterir6w, kt6rymi zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteri6w i sposobu oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty Zamawruj4cy bgdzie kierowal sig krlterium:
Kryterium cena
Kryterium gwarancja
Krlterium termin dostawy

- 60 pkt
- 20 pkt
- 20 pkt

Liczbapunkt6w jak1 otrzyma oferta obliczana bgdzie wg wzoru:

P: Kl

+ K2+ K3

gdzie:

- L4czna liczba punkt6w
Kl - liczba punkt6w przyznanych dla kryterium
P

K2

K3

-

-

,,cena"
liczba punkt6w przy znafiy ch dla kryterium,,gwarancj a"
liczbapunkt6w przyzrLanych dla krlterium,,termin dostawy"

a) Kryterium
111

K 1 ,,cena" ocena ofert zostanie dokonanaptzy zastosowaniu wzoru:

: [Cn:Cb] x 60 pkt

gdzie:
Cn - cena oferty o najnilszei cenie, Cb

-

cena oferty badanej

W powyzszym kryterium oferta Wykonawcy moile uzyska6 maksymalnie 60 pkt. Liczba
punkt6w
w kryerium,,cena" zostanie przyznanaz dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
b) IkyteriumK2,,gwarancja" ocena ofert zostanie dokonanaprzy zastosowaniu wzoru:

K2: [Gbad :Gmax]

x 20 pkt

gdzie
Gbad - okres gwarancji badanej oferty (w miesi4cach), Gmax
okres gwarancji (w miesi4cach)

- najdluhszy zaoferowany

W powyZszym krl.terium oferta Wykonawcy moZe uzyskai maksymalnie 20 pkt.
Zgodniez warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesi4ce, maksymalny 84
miesigcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcg kr6tszego okresu gwarancji niz 60 miesigcy
oferta bgdzie podlegala odrzuceniu, gdy? bgdzie niezgodna z SIWZ.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawca dl:ulszego okresu gwarancji niz 84 miesigcy
oferta rri" bgdri" podlegala odrzuceniu, Zamawiq4cy przyjrnie maksymaln4 iloS6 pkt w
powy2szym kryerium, tj. 20 Pkt.
c) Kryterium K 3 ,,termin dostawy" ocena ofert zostanie dokonanaprzy zastosowaniu wzoru:

K2: [Tmin : Tbad] x 20 pkt
gdzie
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Tbad - termin dostawy zaoferowany w badanej ofercie (w dniach), Tmin- najkr6tszy
zaoferowany termin dostawy (w dniach).

W powy2szym kryterium oferta Wykonawcy mohe uzyskai maksymalnie 20 pkt.
Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 60 dni kalendarzowych od
podpisania umowy.
W przypadku zaoferowania przez WykonawcE dluhszego terminu dostawy niL 60 dni oferta
bgdzie podlegala odrzuceniu, gdyZ bEdzie niezgodna z SIW Z.
ZamawiajEcy do cel6w por6wnawczych przyjmuje minimalny termin dostawy 14 dni
kalendarzowych.
W przypadku zaoferowaniaprzez Wykonawcg kr6tszego terminu dostawy nr?14 dni oferta nie
bgdzie podlegala odrzuceniu, Zamawiaj1cy przyjmie maksymalnq iloS6 pkt w powyZszym
kryterium, d. 20 pkt.

2.
3.
4.
5.

6.

Za najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt6ra zgodnie z powylszymr
kryteriami spoSr6d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu uzyskalqcznie w obu kryeriach
nayry Zszq liczb g punkt6w.
Punkty oblicza sig z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
Do cel6w por6wnawczych przyjmuje sig, ze I pl<t.: lo/o.
Zgodnie z art.9l ust. 4 ustawy Pzp, jeZeli nie mozna wybra6 najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych

kryteri6w oceny oferto zamawiajqcy spoSr6d tych ofert wybiera ofertE znajnilszq cen4 lub
najni2szym kosztem, a jeheli zostaly zlolone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiajqcy wzywa wykonawc6w, kt6rzy zloLyli te oferty, do zlohenia w terminie
o kre 5 I onym pr zez zarnaw iaj qc e go o fert do datkowy ch.
Wykonawca, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mog4 zaoferowac cen lub koszt6w wyLszych
niz zaoferowane w zlohonych ofertach.

XXI.

1.

2.
3.
4.

Informacje o formalnoSciach, jakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego:

ZamawrajEcy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
l) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazw7 albo imig i nazwisko, siedzibg
albo miejsce zamieszkania i adres, jezelijest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraznazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejscazamieszkania i adresy, jezeli s4 miejscami wykonywariadzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloZyli oferty, a takle punktacjg przyznan1 ofertom w
kaZdym kryterium oceny ofert i lqcznqpunktacjg,
2) wykonawc ach, ktorzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone,
4) uniewa2nieniu postgpowania.
Zamawiajqcy udostgpnia informacje, o kt6rych mowa w pkt l, na stronie internetowej.
Umowa z wybranym Wykonawc4 zostanie zawartaw Wznaczonym przezZamawiajqcego
terminie i miejscu.
Jeheli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, Zanrrawiajqcy mohe wybra6 ofertg najkorzystniejsz4
spoSr6d pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 2e
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zachodzqprzeslanki uniewaZnienia postgpowania, o kt6rych mowa w art. 93 ust. I ustawy

5.

6.
7.

Prp.
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig

o

udzielenie zam6wienia ponoszq solidarn4
odpowiedzialnoSi za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o
udzielenie zam6wienia, kt6rych oferta zostanie uznana za najkorzystniejszE sQ
zobowiqzani przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia dostarczyd (umowg
reguluj4c4 ich wsp6lprac9).
Wykonawca w terminie 7 dni od wyboru oferty przed podpisaniem umowy na przedmiot
zam6wienia przedstawi do akceptacji Zartawiajqcemu harmonogram splat rat
leasingowy ch or az wz6r umowy leasingowej .
PrzedloZony wz6r umowy leasingowej musi by6 zgodny ze zlolona ofert4 Wykonawcy
i zawierac zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowi4cych zal4cznik
nr 5 do SIWZ.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan1 wprowadzone do treSci zawieranej
umowy w sprawie zam6wienia publicznego, og6lne warunki umowy albo wz6r
umowy, je2eli zamawiaj4cy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowg w
sprawie zamriwienia publicznego na takich warunkach:

1.
2.

3.

4.
5.

Istotne postanowienia umowy stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ.
Zgodnie zprzepisarrri ustawy pzp, Umowa w sprawie niniejszego zam6wienia:
1) zostanie zawartaw formie pisemnej,
2) maj4 do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy pzp
nie stanowiqinaczej,
3) jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreSlonych w przepisach o
dostgpie do informacji publicznej,
4) zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajqcy z umowy jest to2samy z jego
zobowi1zaniem zawartym w ofercie,
5) jest niewa2na:
a) jezeli zachodz1przeslanki okreSlone w art. 146 ustawy pzp,
b) w czgSci wykraczajqcej poza okreSlenie przedmiotu zam6wienia zawartego w
SIWZ
z twzglEdnieniem art. I 44 ustawy pzp.
Zamawiajqcy dopuszczamozliwofit, zmiany umowy w zakresie:
- w przypadku zmiany wysokoSci obowi4zuj4cej stawki podatku VAI w sl.tuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nast4pi zmiana stawki podatku VAI dla uslug
objgtych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Leasingobiorca/Zamawiajqcy
dopuszcza mo2liwoSi zmiany wysokoSci wynagrodzenia o kwotg r6wn4 r62nicy w
kwocie podatku, jednakze wyl4cznie co do czgSci wynagrodzenia za dostawy, kt6rych
do dnia zmtany stawki podatku VAI jeszcze nie wykonano;
- zmiany oplat i prowizji obowi4zuj4cych u Leasingodawcy/ Wykonawcy. Jednoczenie
leasingodawca gwarantuj e stal4 wysoko Si raty leasingowej .
Wszystkie powylsze postanowienia stanowi4 katalog zmian, na kt6re Zamawiajqcy
mo2e wyrazic zgodg. Nie stanowiE jednoczeSnie zobowiqzania do wyra1enia takiej
zgody.
Wprowadzenie zmiany postanowieri umowy wymaga aneksu sporz4dzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
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XXIII.Pouczenie

o

Srodkach ochrony prawnej przysluguj4cej wykonawcy

postgpowania o udzielenie zam6wienia

l.

2.

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jeZeli maj4 lub mieli interes w uzyskaniu
zam6wienia oraz ponieSli lub mog4 ponieSi szkodg w wyniku naruszenia przez
Zamawiapcego przepis6w ustawy Prp, przysluguj4 Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwolanie oraz skarga. Srodki ochrony prawnej
wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przysluguj4 r6wnie2 organizac.jom
wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art.154 pkt 5 ustawy pzp.
Odwolanie:
l) Odwolanie przysluguje wyl1cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zarnawiajqcego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy.
2) Odwolanie przysluguje wylqcznie wobec czynnoSci:
a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu,
b) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia,
c) odrzuceniaofertyodwoluj4cego,
d) opisu przedmiotu zam6wienia,
e) wyborunajkorzystniejszej oferty.

3)

3.

w toku

Odwolanie powinno wskazywai czynnoS6 lub zaniechanie czynnoSci
zamawiajEcego, kt6rej zarz;uca sig niezgodnolc z przepisami ustawy, zawierac

zwiEzle przedstawienie zarzut6w, okre6la(, Zqdanie oraz wskazywad okolicznoSci
faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
4) Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym.
5) Odwotujqcy przesylakopig odwolania Zamawiaj1cemu przeduplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gt onzapozna1 siE z jego treSci4 przed,
uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiaj4cy m6gl zapozna(, sig z
treSci4 odwolania przeduplywem terminu do jego wniesienia, jeaeliprzeslanie jego
kopii nast4pilo przed uptywem terminu do jego wniesienia przy ulyciu Srodk6w
komunikacj i elektronicznej .
6) Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci
Zamawiaj1cego stanowi4cej podstawg jego wniesienia - jeaeli zostaly przeslane
w spos6b okreSlony w pkt 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly
przeslane w inny spos6b,
7) Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a jezeli postgpowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak2e wobec postanowieri
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowieri Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej,
8) Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreSlone w pkt 6 i 7 wnosi sig w terminie
5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu, nalezytej starannoSci
molna bylo powzi46 wiadomoSi o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego
wniesienia;
9) Szczeg6lowo kwestie odnosz4ce sig do odwolania przedstawione s4 w art. l8}-lg2
ustawy Pzp.
Skarga do s4du
l) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postqpowania odwolawczego
przysluguje skarga do s4du.
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2)
3)
4)

Skargg wnosi siE do s4du okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca
zamie szkania Zamawiq4ce go.
Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia
dorEczenia orzeczenia lzby, przesy\aj4c jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.

Szczeg6lowo kwestie dotycz4ce skargi do s4du uregulowane zostaly w art. l98a198g ustawy Pzp.

XXIV. Podwykonawstwo

1.

Zamawiaj4cy informuje, ze stosownie do dyspozycji art.36 a ust. 2 pkt I ustawy PZP nie

naklada

na Wykonawc6w obowi4zku

osobistego wykonania kluczowych czgSci

２

zam6wienia.
Wykonawc a mole powierzyd wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcy.
Wykonawca, kt6ry zarnierza powierzy6 wykonanie czgSci zam6wienia
podwykonawcom, na etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego jest

３

4.

zobowiqzany wskazad w formularzu ofertowym (Zalqcznik nr 2 do SIWZ) czglci
zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierzapowierzy6 podwykonawcom oraz podad fir-y
podwykonawc6w (o ile s4 znane).
Kwestie w zakresie podwykonawstwa zostaly przez Zamawiajqcego okreSlone we
wzorze umowy stanowi4cej integraln4 czES6 SIWZ.

XXV. Maksymalna liczba Wykonawctiw,

z kt6rymi zamawiai4cy zawrze umowt

ramow4, jeteli zamawiaj4cy przewiduje zawarcie umowy ramowej:

1.

Zamawiajqcy nie przewiduje zawarciaumowy ramowej.

XXVI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj4cego:
1. Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@ug. bransk. wrotapodlasia. pl

2. Adres strony internetowej:
http ://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl

XXVII Aukcja elektroniczna:
Zamawrajqcy nie przewiduj e aukcj i

el

ektronicznej

.

WysokoSd zrvrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu, je2eli zamawiaj4cy
przewiduje ich zwrot:
Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

XXVII

XXIX Postanowienia

kofi cowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj4 zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. IJ . z 2018 r. poz. 1986 z poLn.
zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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XXX Informatta o prZetwattaniu danych osobowych:
Zgodnic z art.13 ust.1 1 2 rozporz4dzenia Parlamcntu Europaskicgo i Rady(UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w spra、 vic ochrony os6b flzycznych w z、 viOzku z przct、 varzaniem
danych osobo、 γch i W Spra、 vie s、 vobodncgo przeplywu takich danych oraz uchylenia
〜
dyrcktywy 95/46/WE (og6ine rozporzOdzcnic o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L l19 z
04.05.2016r.,str.1),dala,,RODO'',inforlln可 9,ZC:
1)administratorcm danych osoboⅥ γch Wykona、 vcy oraz os6b,kt6rych dane Wykona、 vca
przckazal w niniaszym post9powaniujest:
UrzOd Gnliny Braisk ul.Rynek 8,17‑120 Braisk,tcl.857375031,fax:857375804,
e‐ mail:sckretariatの ug.branskowotapodlasia.pl
danc osobo、 ve Wykona、 vcy przet、 varzanc b9dO na podstawie art.6 ust.1 lit.c RC)D()、 v cclu

va samochodu
osobowego w follllie lcasingu operac蒟 negO,, prowadzonym w twbie przetargu
z、

vilzanynl z postOpo、 Vaniem o udziclcnic zam6、 vienia publicznego pn.:,,Dosta、

nieograniczonego― ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zam6wici publicznych(Dz.U.z
2018r.poz.1986 zc zm。

);

2)odbiOrcami danych osobo、 γch nν kona、 vcy b9dl osoby lub podmiotン Ъkt6rym
〜

udost9pniona zostanie dokumentala pOSt9powania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3
ustaⅥ γ z dnia 29 stycznia 2004■ ―Prawo zalln6wiei publicznych(Dz.U.z2018r.poz。 1986
ze zm。 ),dal可 ,,ustawa PZP'';

3)dane OSObOwe￢ νkOnawcy b9dOprzechowywane,zgodnie z art.97 ust.l ustawy PZR prZez
okres 5 1at od dnia zakOiczenia postOpowania o udziclcnie zalln6wienia.Danete mogQ by6
przechowy、 vanc przez okrcs dlu2szy ni2、 vskazany,o ilc wynika to z ustaⅥ z dnia 14 1ipca
l′

1983■ o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(tj.Dz.U.z2018■ poz.217z
p6乏 n.zm。 )i prZCpis6w Ⅵ
γkonawczych do ta ustattγ
;

4) obowiaZCk pOdania przez N、

kona、vcO danych osobo、

γ ch
〜

bczpogrcdnio W7konaヽ

VCy

dotyczOcych jest wymogicm ustawoⅥ γm okre61onym w pttepisach usta￢ γ PZR
zwiQzanym z udzialem w postOpOWaniu o udziclenie zam6、 vicnia publiczncgo;
konsekwcnge niepodania okreSlonych danych ttγ

nik可 4 Z ustaⅥ γPZP;

5)wodniCSieniu do danych osoboⅥ γ
ch ttνkona、 vcy decytte nie b9dopodamowane w spos6b
zautomatyzowanl stoso、、
mie do art.22 RODO;

6)恥 7konawca posiada:
a)na pOdSta、 vic art.15 RODO pra、 vo dostOpu do danych osobowych dotyczaCyCh

恥7kOna、 vcy;
b)na pOdStawic art.16 RODO pra、 vo do sprostowania ttν kOnawcy danych osoboⅥ γch*;

C)na pOdStawie art.18 RODO prawo 21dania od administratora ograniczcnia
przetwarzania danych osobo、 γch z zastrzc2eniem przypadk6w9 o kt6rych mowa、
〜

v art.

18 ust.2 RODO**;

d)praWO dO Wlliesicnia skargi do Prezesa Urz9du Ochrony Danych Osobo、

γch ul.Stawki

2,00‑193 Warszawa,gdy uzna￢ しkOnawca,2e przctwarzanie danych osobOttγ ch
眠
ヽ OnaWCy dotyczlCych narusza przcpisy RODO;

7)Wνkona、vcy

nic przyslugttc:

a)W ZWiγ ζ
ku z art.17 ust.3 1it.b,d lub e RODO prawo do usuni9cia danych osobOⅥ
γch;
b)praヽ VO dO przenOszcnia danych osobowych,o kt67m mowa W art.20 RODO;
C)na pOdSta、 vic art.21 RODO pra、 vo sprzeciwu,wobec przetv′ arzania danych osobOwych,
gdy2 podstawa praヽ l prZetwarzania Wν kOnan7cy danych osobottγ ch jest art.6 ust.1
・〜
1it.c RODO.

・ ″ ぶ減e■″rsた ο/̲Ds″ ″た ″、
1,α グ
οψ″
οsゎ 、
夕
α″″ ″た″0=ι s々 ″″0、 ッ
αιz″ ″″91,ソ ″力″ροs″ ροヽ
ザ
α″′
αO″ J̲― た々″セ a777δ lク ″″′ρ″bた ′
gο
勇
=″
̀ρ
α″た α″9ρ ω″″Ollセ ″ν″οlッ ll Zα A7aSた ″たzgο グFッ z″s″ l19 PZP ο″
αz″ ″〃οを
ι″α″yα ι″Q?α″ο壼′
ο′
ο力οル 0″ αzノ a,9 zα ″c̲― ″Jん bll
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" l{yjatnienie: prawo do ograniczenia przetwarzanianie mo zastosowaniaw odniesieniu do przechowy,wania, w celu zapewnienia korzystania
ze irodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony pran innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waine wzglgdy interesu publicznego
U n i i Eur opej s kiej lu b pa risfiu a c zl onkow s k ie go.

XXXI Zal4cznikiz

l) Opis przedmiotu zam6wienia - Zalqcznik nr 1.
2) Formularz ofertowy - Zalqcznik nr 2.
3) Opis oferowanego samochodu osobowego - Za\qcznikw 2a.
4) Formularz oSwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniaoraz spelnianiu warunk6w udzialu
5)
6)

w postgpowaniu- Zalqcznik nr 3.
Formularz oSwiadczenia Wykonawcy o przynale2noSci albo braku przynaleznoSci do tej
samej grupy kapitalowej - Zalqcznikm 4.
Istotne postanowienia umowy -Zal4cznikrc 5.
Zatwierdzam;

05, 11, ?019

ind厖 り、

雄 blJs趙
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ZalEczniknr I do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.

Przedmiotem zam6wienia jest leasing operacyjny jednej sztuki fabrycznie nowego
samochodu osobowego, okreSlony nastEpujQco we Wsp6lnym Slowniku Zam6wief,
(cPV):
661 14000-2- Uslugi leasingu finansowego.
341 I 0000- 1 - Samochody osobowe.

2.

Wymagany termin wykonania zam6wienia: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, 60 miesigcy leasingu operacyjnego z mo2liwoSci4 wykupu
przedmiotu zam6wienia po tym terminie.
Termin wykonania zam6wienia - termin dostawy przedmiotu zam6wienia jest kryterium
oceny ofert.
4. Miejsce dostawy: Urzqd Gminy Bransk ul. Rynek 8,17-120 Bransk.

3.
5.

Wymagane parametry techniczne:
samoch6d osobowy fabrycznie nowy pochodz4cy z produkcji 2019 r. lub bie24cej
produkcji na 2020 roku;
nadwozie typu SUW 5 drzwiowe 7 osobowe;
silnik diesel o pojemnoSci min. 1960 cm 3do max. 2400 cm 3 i mocy minimum 190

l)

2)
3)

KM;

4)
5)
6)
7)
8)
9)
6.

automatyczna skrzynia bieg6w i napgd 4 x 4;
dtugoS6 calkowita standardowa powy2ej 4700 mm;
szerokoSd bez lusterek

powyzej 1800 mm;

kolor nadwozia -bialy;
podgrzewane siedzenia prz6d i
przyciemnione tylne szyby.

tyl;

Wymagane minimalnewyposaZenie:
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa2era z przodu i z tylu;
ABS rozdzia\em sily hamowania, wspomaganie naglego hamowania i
dynamicznym systemem kontroli trakcji;
tempomat z ogranicznikiem prgdkoSci;
fabryczny alarm;
immobiliser;
centralny zamek ze zdalnym sterowaniem ;
klimatyzacja3 - strefowa;
filtr przeciwpylowy;
fabryczny radioodtwarzacz,
nawigacja,

1)
2)

z

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
l0)
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11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

7.
8.

wspomaganie ukladu kierowniczego oraz regulowana w dw6ch plaszczyznach
kolumna kierownicy;
pelne oSwietlenie zewngtrzne samochodu do jazdy dziennej i nocnej w technologii
LED;
elektryczne otwieranie szyb drzwi przednich i tylnych;
elektryczne sterowane oraz podgrzewane lusterka zev.ngtrzne;
komplet k6l zimowych 4 szt. oraz dywanik6w gumorvych;
zapasowe kolo, podnoSnik, klucz;
obrgcze ze stop6w lekkich;
hak holowniczy.

Wymagana gwarancja producenta:
a) Minimum 60- miesigczna gwaruncja producenta.
b) Gwarancja jest kryterium oceny ofert.

Wymagania dotycz4ce leasingu samochodu osobowego z opcj4 wykupu:
1) leasing w walucie: zlotychpolskich (PLN),
2) okres leasingu 60 miesigcy

3)

4)
5)

rcdzaj rat leasingowych: 60 rat miesigcznych:
a) wartoSi pierwszej raty pocz4tkowej wplaty: stanowi kwotg 50000 zl.
b) pozostale 59 rat leasingowych: 59 r6wnych rat miesigcznych;
wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,0 o wartoSci samochodu;
wydanie samochodu w ci4gu 60 dni kalendarzolvych od dnia zawarcia umowy
maksymalny termin dostawy mohe ulec skr6ceniu zgodnie z ofertqWykonawcy;

-

Zamawiaj4cy wymaga aby w ceng brutto Wykonawca wkalkulowal koszty
l) wartoSci rejestracji pojazdu;
2) wartoSci podatku od towar6w i uslug.

9.

Wymagania dotycz4ce ubezpieczenia przedmiotu zam6wienia:
1) Pelne lbezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, Assistance w ruchu
krajowym i zagranicznym pojazd6w, NNW przez caly okres trwania umowy
zapewnione przez Wykonawcg/ Leasingodawcg na koszt Zamawiaj4cegol
Leasingobiorcy na zasadach okreSlonych w Istotnych postanowieniach umowy.
2) Przedmiot zam6wienia musi posiadad dokumenty homologacji zgodnie z

obowi4zuj 4cym prawem umo2l iwiaj 4cym j e go rej estracj g.
10. FormalnoSci dotycz4ce rejestracji samochodu oraz koszt zwiqzane z rejestracj4 ponosi
Wykonawca/ Leasingodawca.
I 1. IloSd kilometr6w do przejechania w ci4gu roku: okolo 20 000-30000

wo/rr
;\ndrzej finkoutsH
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Zalqcznik nr 2 do SIWZ

miascowo66,data

(pieczgi firmy)

FORPIULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP.… …………………………………………………………

REGON.… ………… ……………………………… …………
Adres,na kt6w ZamaWittaCy pOWinien przesylaC ewentualna kOresponden19:
Osoba wyznaczona do kontakt6w z Zamawiaj4cym

:

Numer telefonu:.....
Numer faksu...........
e-mail

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym skladamy niniejsz4 ofertg w postQpowaniu
pn:

,rDostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnegot'
oferuj4c wykonanie przedmiotu zamriwieniaza CENE ryczaltow4 brutto:

Brutto:
(slownie:
Cena

Netto:
(slownie:
podatek VAT:
(slownie:
Cena

.............21.

...............

)

................

)

..................... zl.
,.,.21.

................)

Wykonawcazobowiqzany jest podad w formularzu ofertowymlqczn4ceng brutto za wykonanie
przedmiotu zam6wienia obliczon4 jako sumg 60 rat leasingowych w tym:
f) wartoSci pierwszej raty leasingowej tj. wplaty pocz4tkowej stanowi4cej kwotg
50 000 zl.
g) oraz wartoSci kolejnych, r6wnych 59 rat leasingowych;
h) wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 7,0 yo warto6ci samochodu
i) wartoSci rejestracji pojazdu;
j) wartoSci podatku od towar6w i uslug.
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Skladniki ceny l4cznej:
L.p.

1

2.

3.

Wyszczeg6lnienie oplat
I samochodu osobowego

za leasing

operacyjny

WartoS̀netto w

Wartò̀

Warto66 brutto

PLNl

podatku VAT
w PLN2

w PLN3

Pierwsza rata leasingowa ti. wplata pocz4tkowa
Podai wartoSd pojedynczej raty, kt6ra bgdzie splacana w 59
r6wnych ratach leasingowycha:

::i:::::^:

WartoSd 59 rat leasingowych

zl nelta

:l:iffi:,

%

WartoSi wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,002

wartoSci samochodu.
4.

Wartosi rejestracj i pojazdu

Razem
Suma pozycji nr 1,2,3 i 4:
poz. 1- pierwsza rata leasingowa tj. kwota 50 tys. zl.
poz.2 - 59 r6wnych rat leasingowych
poz. 3 - warto5i wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 l,0oZ
wartosci samochodu
Doz.4 - warto5d reiestracii poiazdu

l.

OFERUJEMY termin dostawy przedmiotu zam6wienia

wynosz4cy

5

dni

kalendarzowych (liczony od daty zawarcia umowy).

2. OFERUJEMY termin gwarancji

i

rgkojmi na przedmiotu zam6wienia wynoszqcy ............6

miesigcy.

●Ｊ

OSWIADCZA}.{Y, 2e zapoznali5my sig ze Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i uznajemy

siE za zwi4zanych okreSlonymi

w niej postanowieniami i zasadami postgpowania.

2O3O1MQZUJEMY Sry do wykonania zam6wienia w terminie wskazanym w ofercie.
ξυ

AKCEPTUJEMY warunki platno6ci okeSlone przez Zamawiaj4cego w Istotnych postanowieniach
umowy.

UWAZAMY SE za ntiqzanych niniejsz4 ofett4 przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zamowienia,tj.przezokres 30 dni uwzglgdniaj4c,
dniem biegu terminu.

I Wypelnia
2
Wypelnia
3
Wypelnia
a
Wypelnia

2e

termin skladania ofertjest pierwsrym

Wykonawca.
Wykonawca.
Wykonawca.
Wykonawca.

5

Pod".i" Wykonawca. W przypadku braku podania terminu dostawy przez Wykonawce w pkt. I Formularza
ofertowego - Zalqczdka nr 4 do SIWZZanawiaj4cy prz5fmie,2e Wykonawcazaoferowal maksymalny termin
dostawy tj . 6O dni kalendarzowych. Je2e1i Wykonawca wska2e inny termin dostawy ponad maksymalny 6O dni
kalendarzowych, oferta zostalie odrzucona jako niezgodna z treScia SIWZ.
6
eod4. Wykonawca. W przypadku braku podania terminu gwarancji i rekojmi Wykonawcg w pkt. 2 Formularza
ofertowego - Zal1cznika nr 4 do SIWZ Zamawiajqcy prz54'mie, 2e Wykonawca zaoferowal minimalny termin
gwarancji dostawy tj . 60 mleslgcy . Jeirli Wykonawca wska2e inny gwarancji ponad minimalny 60 miesiecy,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treScia SIWZ.
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7. OSWIADCZAMY,2E:
- Zam6wienie zamierzamv wykona6 samodzielnie lub

-

Zamierzamy powierry6 wykonanie nastgpuj4cych czg6ci zam6wienia ni2ej wymienionym
podwykonawcom (*niepotrzebne skreilit, o wymagane idormocje uzupelnit, jeili dotyczy):

L.p.

Nazwa czg6ci zam6wienia

8. Wykonawca jest
zaznaczyt):

Nazwa podwykonawcy

Okre6lenie czg5ci zam6wienia
powierzonej do wykonania
podwykonawcy (Yo lub zt)

mikroprzedsigbiorstwem b4d2 malym lub Srednim przedsigbiorstwem (wlaiciwe

Ztak

n nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia6 maja 2003 r. dotycz4cym detinicji mikropnedsigbiors* oraz malych i irednich
pnedsigbiorctw (Dz.U. L 121 z 20.5.2003, s. 36):
Mikroprzedsigbiorstwo to pnedsigbiorctwo, ktdre zatrudnia mniej nii l0 ostib i ktdrego roczny obnil lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 miliondw EUR.
Male przedsigbiorstwo to pnedsigbiorstwo, ktdre zalrudnia mniej ni| 50 osdb i ktdrego roczny obrdt lab rocTna suma
bilansowa nie pnekracza I0 miliondw EUR.
Srednie przedsigbiorstwa to pnedsigbiorstwa, kldre nie sq mikropnedsigbiorctwami ani malymi przedsigbiorstwami i
kt6re zatrudniaj4 mniej niz250 os6b i kt6rych roczny obr6t nieprzekracza 50 milion6w EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milion6w EUR.

9.

O6wiadczam,2e wypelnilem obowi4zki informacyjne przewidziane w art. l3 lub art. l4 RODO7.
wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo6rednio lub po6rednio pozyskalem w celu
ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postgpowaniu8.

10. Sktadaj4c ofeftg, informujemy Zamawiaj4cego, ze wyb6r naszej oferty:
OV przypadkuwyboru opcji a), opcjg b) nale2y przekreilit. 14/ przypadku wyboru opcji b),
uzupelnit wymagane informacje, a opcjg a) przelveilit)
a) nie bgdzie prowadzi6 do powstaniauZamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
b) bgdzie prowadzi6 do powstani a u Zamawiaj Qcego obowi4zku podatkowego.
Z uwagi na to, iz wyb6r naszej oferty bgdzie
prowadzil do powstania obowi4zku podatkowego u
Zamaw ialqcego wskazuj g(emy) informacj e, o
kt6rych mowa w art. 9l ust. 3a ustawy: Nazwa
(rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub
Swiadczenie bgdzie prowadzi6 do powstania
obowiazku podatkowego u Zamawiaiacegoe

nalei

WartoSc towaru lub uslugi bez podatku od
towar6w i uslug

1

rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia2T kwietnia20l6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznychw zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne
rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L I l9 z 04.05.2016, str. l).
E
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoSredniojego dotycz4cych lub zachodzi wyl4czenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. l3 ust. 4 lub art. l4 ust. 5 RODO treSci oSwiadczenia wykonawca nie sklada
(usunigcie treSci odwiadczenia np. pnez jego wykreSlenie).

Wykonawca wlpelnia tabelg tylko w pr4padku, gdy wybor jego oferty prowadzitby do powstania u Zamawiajqcego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug.

e
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19.

Strony oferty od. . ... do . . ... stanowi4 tajemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu art. I 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.2018 r., poz. 419 z p62n.
zm.).Zastrzegamy,2e nie mog4 by6 one udostgpnione oraz wykazujemy,i2zastrzeilone informacje
stanowi 4 taj emn i cA przeds i gbior stw a (wyp e ln i t j e 2 e I i do ty c zy)

20. Do oferty

dol4czono nastgpuj4ce zalqczniki:

(data, imig i naauisko oraz podpis
przedstawiciel a Wykonaw cy)

upow a2nionego
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Zal1czniknr 2a do SIWZ

Opis oferowanego samochodu osobowego
Marka samochodu:
(proszg podai nazwg marki samochodu)

Nazwa modelu samochodu:
(proszg podad nazwg modelu samochodu)

1. Wymagane warunki techniczne:
Lp.

Warunki techniczne

Parametry minimalne dla
samochodu

Wypelnia Wykonawca
podaj4c dla
oferowanego
samochodu oferowane
wlaSciwoSci

samochodu/parametrylo
1

Rok produkcji

fabrycznie nowy, pochodz4cy z
v,ryprzeda2y rocznika 2019 Iub

biel4cej produkcji na 2020 roku
2

Dlugo66 calkowita
standardowa (bez styl izacj i

powy2ej 4700 mm

i haka holowniczego)
Szerokori6 bez lusterek

powy2ej 1800 mm

4

Typ silnika

diesel

PojemnoS6 silnika

rnin.1960 cm3 do lnax.2400 cln3

6

Moc silnika

min.190 KM

7

Skrzynia bieg6w

automatyczn a z napEdem 4x4

8

Nadwozie

typu SUW (5 drzwiowe) 7 osobowe

9

Kolor nadwozia

bialy

10

Szyby

przyciemnione tylne szyby

Fotele

podgrzewane prz6d i

くυ

3

つん

tyl

I0

Brak podania przezWykonawcA wymaganego wyposa2eniapowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej zSIWZ.
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2. Wymagane minimalne wyposaienie:

Lp.

Wymagane dla
samochodu

Wyposa2enie

Wykonawca podaje
dla oferowanego
samochodu (wpisad

TAK/NIE)I1
Poduszki powietrzne dla kierowc y

l

i

pasahera z

przodt i z tylu

wymagane

うん

wymagane

Tempomat z ogranicznikiem prgdkoSci

wymagane

Fabryczny alarm

wymagane

Immobiliser

wymagane

6

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

wymagane

7

Klimatyzacj a min. 3-strefowa

wymagane

Filtr przeciwpylolYy

wymagane

０つ

ABS z rozdzialem sity hamowania, wspomaganiem naglego
hamowania i dynamicznym systemem kontroli trakcj i

4
ξυ
００

9

F

10

Nawigacja

wymagane

abryczny r adioodtw arzacz

wymagane

w dw6ch

wymagane

Pelne oSwietlenie zewngtrzne samochodu do jazdy dziennej i
nocnej w technologii LED

wymagane

Elektryczne otwierane szyby drzwi przednich i tylnych

wymagane

Wspomaganie ukladu kierowniczego oraz regulowana
plaszcry znach ko I umna kierownicy
つ４
０
︐

lektrycznie sterowane oraz podgrzewane I usterka zewn7trzne

wymagane

Komplet k6l zimowych (4 szt.) i komplet k6l letnich(4 szt.) oraz
dywanik6w gumowych

wymagane

16

Obrgcze ze stop6w lekkich

wymagane

17

Kolo zapasowe, podno6nik i klucz

wymagane

19

Hak holowniczy

wymagane

14

E

くυ

(data, imig i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela
WykonawcY)

I'Brak podania przez WykonawcA wymaganego wyposazenia powoduje odrzucenie ofertyjako niezgodnej z SIWZ
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Zal4czniknr3 do SIWZ

OSWT.toCZENIE
OSwiadczenie wykonawcv
skladane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia2004 r.
Prawo zam6wiefi publicznych (dalej jako: ustawa Prp),

DOTYCZACE PRZESI,ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
prowadzonego przez Gming Brafsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk oSwiadczam, co nastEpuje:

OSwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust
ustawy Pzp.
. (miejscowoit),

dnia

I pkt 12-23

..... r.

砂θ
″リ

OSwiadczam,2e zachodz4 w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art.
ustawy Pzp (podat majqcq zastosowanie podstawg wykluczenia spoir6d
wymienionych w art. 24 ust. I pkt l3-14, I6-20 ustawy Pzp). JednoczeSnie oSwiadczam,2e w zwiqzk:u
zv{w. okolicznoSci4, na podstawie art.24 ust. 8 ustawy Pzp podj4lem nastgpuj4ce Srodki naprawcze:

(miejscowoSt),

dnia

.......

r.

砂ο″ リ
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OSwiadczam, 2e w stosunku do podwykonawcy/6w:

(podat pelnq nazwg/firmg, adres, a takZe w zaleZnoici od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CE|DG),
kt6remu zamierzampowierzy6 wykonania czgic zam6wienia nie zachodz4 podstawy v"ykluczenia z
postgpowania o udzielenie zam6wienia.

(miejscowoit),

dnia

.......

r.

砂ο
″リ

。い

.椰

‐
鉗直むき
ヽ
ヾ
゛ヾゞい ヽ
C海 IPODANYC菫 ぶFё 良

OSwiadczam,2e wszystkie informacje podane w powyZszych oSwiadczeniach s4 aktualne i zgodne
z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomo5ci4 konsekwencji wprowadzenia
Zamawiaj 4c e go w blqd pr zy przed stawi an i u i nformacj i.

(miejscowoi6),

dnia

.......

r.

夕ο
″リ

OSwiadczenie wvkonawcv
podstawie
art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia2OO4 r.
skladane na
Prawo zam6wieri publicznych.(dalej jako: ustawa Prp),
DOTYCZACE SPEI,NIANIA WARUNKOW UDZIAI,U W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
prowadzonego przez Gming Brafsk, ul. Rynek 8,17-120 Brarish oSwiadczam, ze spelniam warunki
udzialt w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajqcego w specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia.

(miejscowoit),

dnia

..... r.
砂ο″ リ
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Zalqcznik nr 4 do SIWZ

(pieczg6

firmy)

miejscowoS6, data

OSWIADCZENIE
o przynale2noSci albo braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej
Niniej szym oSwiadczarn, 2e:

1.

2.

nie naleZg/my do tej samej grupy kapitalowej zZadnym z Wykonawcow,ktorzy zloLyli oferty
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,rDostawa samochodu osobowego
w formie leasingu operacyjnego" *
lub
nale2g/my do tej samej grupy kapitalowej z nastgpuj4cymi Wykonawcami, ktorzy zloZyli
oferty
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: ,rDostawa samochodu osobowego
w formie leasingu operacyjnego"* w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z20l8r. poz. 798 zp62n. zm.).
PoniZej przedstawiamy listg Wykonawc6w, kt6rzy zloZyli oferty w tym postgpowaniu
nalez4cych do tej samej grupy kapitalowej:
1) ....

2) ....
3) ... .
4) ....
W przypadku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawcamohe przedstawi6 dowody,
z irnym Wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postEpowaniu
o udzielenie zam6wienia.

2e powiqzania

Uwaga!
Niniejsze oSwiadczenie Wykonawca zobowi1zany jest przekaza(, Zamawiaj1cemu w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp.

(Podpis os6b uprawnionych do sHadania
oiwiadczey't woli w imieniu Lllkonawcy
oraz pieczqtkn / pieczqtki)

* niepotrzebne skreilit
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Zalqczniknr 5 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku przeprowadzonego postepowania

zostanie zawarta umowa pomigdzy

ZarnawiajEcym a Wykonawc 4. Zamawiaj4cy wymaga aby w Wykonawca w terminie 7 dni od wyboru

oferty przedpodpisaniem umowy naprzedmiot zam6wienia przedstawil do akceptacji wz6r umowy
leasingowej orazharmonogram splat rat leasingowych. Zamawiaj1cy wymaga aby w tre6ci umowy
znalazly sig zapisy okreslone w niniej szym zal1czniku i zobowi4zania wynik ajqce ze zlohonej oferty.

l.

Umowa zostala zawarta w wyniku na podstawie dokonanego przez Zamawiaj1cego wyboru
oferty Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz.1986 zp62n. zm.).
2. Ilekroi w umowie jst mowa o:
1) Leasingodawcy - naleZy prze to rozumiei Wykonawcg,
2) Leasingobiorcy- nale?y prze to rozumie6 ZarnawiajEcego
Gming Brarisk
ul. Rynek 8,17 - 120 Brafsk
NrP
5432069840 REGON 050659013
reprezentowan4przez:1)
Andrzeja Jankowskiego - W6jta Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Agnieszki Dygas,

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Przedmiotem umowy jest leasing operacyjny jednej sztuki fabrycznie nowego, samochodu
osobowego zgodnie z za\qczon4 do niniejszej umowy specyfikacj4 istotnych warunk6w
zam6wieniawraz z zal1cznikami i ofert4 Wykonawcy/ Leasingodawcy.
Czas trwania umowy 60 miesigcy,liczqc od daty przekazania przedmiotu umowy leasingu tj.
samochodu osobowego potwierdzonego protokolem zdawczo-odbiorczym.
Leasingodawca wyda Leasingobiorcy samoch6d w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy (w przypadku wskazania w ofercie kr6tszego terminu nale?y uwzglgdni6
termin wskazany w ofercie Wykonawcy). Wydanie samochodu nast4pi w dniach od poniedzialku
do piEtku, w godzinach 8.30 - 15.30. Samoch6d nale?y podstawi6 pod Urzqd Gminy Bransk ul.
Rynek 8,17-120 Bransk.
Samoch6d podstawiony do Leasingobiorcy powinien by6:
a) Dopuszczony do ruchu przez wlaSciwy organ administracji;
b) zatankowany do pelna;
c) wyposazony w komplet k6l (letnie i zimowe) zaNohone zgodnie ze wskazaniami
atmosferycznymi;
LeasingodawcawydaLeasingobiorcy:
a) dow6d rejestracyjny;
b) instrukcjg obslugi;
c) kopig poriwiadczon4 za zgodnoS6 z oryginaLem karty pojazdu wraz z numerem
homologacji;
d) dokument gwarancyjny wystawiony prze producenta samochodu;
e) dokument ubezpieczenia zwarty na koszt Leasingobiorcy ;
Leasingodawca poinformuje Leasingobiorcg o terminie odbioru samochodu w formie pisemnej
co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem odbioru.

Strona 28 z 32

10. Odbi6r samochodu bgdzie potwierdzony protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
osobg upowaZnion4 ze strony Leasingodawcy i Leasingobiorcy.
1 1. W przypadku gdy samoch6d ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami niniejszej
umowy, siwz oraz ofert4 Leasingodawcy, lub brak jest jednego z dokument6w, o kt6rych mowa
w pkt. 7, Leasingobiorca odm6wi odbioru samochodu orazWznaczy Leasingodawcy termin na
usunigcie wad lub brak6w w terminie, nie dluZszymniz 30 dni. Po bezskutecznymuplywie tego
terminu Leasingobiorca ma prawo odst4pii od umowy w caloSci.
12. Leasingobiorca zobowi4zuje sig:
a) korzystai z samochodu w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem;
b) utrzymywai samoch6d w stanie przydatnym do um6wionego u2ytkv przez caly okres
obowiEzywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do
zachowania w stanie nie pogorszonym;
c) ponosi6 koszty pelnego ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie (OC, AC, Assistance
w ruchu krajowym izagranicznym pojazd6w, NNW) przezcaly okres objgty umowE oraz
ponosi6 wszelkie koszty i oplaty serwisu.
d) nie dokonywai przebudoovy samochodu;
e) informowad Wykonawcg / Leasingodawcg o ujawnionych w samochodzie wadach;
0 nie oddawa6 samochodu osobom trzecim albo do nieodplatnego u2ywania, ograniczenie
to nie dotyczy os6b zatrudnionych lub wykonuj4cych pracA na rzecz Zamawiajqcegol
Leasingobiorcy na podstawie um6w o pracQ Zlecenie lub o dzielo.
g) Dokonywad splat rat leasingowych zgodnie z harmonogramem splat.
13. Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu od daty jego rejestracji,narzeczleasingodawcy
w towarzystwie ubezp ieczef zaakceptowanym przez Leasingobiorcg.
14. Leasingodawca zaproponuje w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed planowanym terminem
odbioru przedmiotu leasingu warunki ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie (OC, AC,
Assistance w ruchu krajowym i zagranicznym pojazd6w, NNW) od wskazanego prze siebie
towarzystwaubezpieczeniowego. Leasingobiorca moze skorzystai zpropozycji Leasingodawcy
lub samodzielnie wskaza(, towarzystwo ubezpieczeniowe , w kt6rym przedmiot leasingu
ubezpieczy na korzystniej szych warunkach.

15. Umowa ubezpieczema bgdzie pokrywa6 ochron4 co najmniej ryzyko odpowiedzialno6ci
cywilnej (OC) na terenie RP, autocasco (AC), ryzykokradzie?y i Assistance w ruchu krajowym
i zagranicznym pojazd6wa. oraz ubezpieczenie od nastgpstw nieszczgsliwych wypadk6w
(NNW). Umowg ubezpieczenia przedmiotu leasingu bEdzie zawierul Leasingodawca
zUbezpieczycielem nazasadach okreSlonych w og6lnych warunkach ubezpieczenia.
16. Po zakohczeniu umowy Leasingobiorcy przysluguje prawo nabycia przedmiotu leasingu za ceng
w zlohonej ofercie tj. wartoS6 wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,00lo wartoSci
samochodu w terminie 14 dni od wygaSnigcia umowy leasingu, pod warunkiem uiszczenia
wszystkich oplat i nale2noSci wynikaj4cych z umowy.
17. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie nabgdzie przedmiotu leasingu po zakoriczeniu umowy,
jest zobowiqzany do niezwlocznego zwrotu przedmiotu leasingu wraz ze wszystkimi jego
dokumentami i fabrycznym wyposa2eniem otrzymanym przy odbiorze.
18. Po uplyrvie okresu leasingu a takhe w przypadku rozwiyzania lub wygaSnigcia umowy
Leasingobiorca lvyda Leasingodawcy samoch6d w siedzibie Leasingodawcy. Wydanie
samochodu nast4pi na podstawie protokolu podpisanego prze obie Strony. PowyZsze nie dotyczy
sytuacji, gdy Leasingobiorca korzysta zprawa wykupu.
19. Osoby .uq1znaczone do koordynacji niniejszej umowy:
1) ze strony Leasingodawcy: Pan/Pani ...
tcl.
つ４ ２υ

email:.

.@..

..

ze strony Leasingobiorcy : Pan/Pani

email:.

..@. ..
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tcl.

20. Zmawiaj4cyl Leasingobiorca zap\aci Wykonawcy/ Leasingodawcy z tytulu nale?ytej realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczahowe w calkowitej wysokoSci brutto

-

21.

22.

23.

24.
25.
26.
７
８
つん つん

29.
30.

podatek VAT w wysokoSci
.......21. o stawce. .....%
.......21.
kwota netto w wysokoSci
Wy2ej opisane wynagrodzenie zostanie zaplacone w wysokoSci okreSlonej w zalohonel ofercie
w spos6b szczegolowo okreslony w umowie leasingowej z uwzglgdnieniem nastEpuj4cych
skladnik6w:
a) pierwszarataleasingowatj. wplatapocz4tkowej stanowi4cakwotg 50 000 zl.-platnoficprzed
podpisaniem protokotuzdawczo-odbiorczego przedmiotu leasingu, o kt6rym mowa w ust. 8
b) 59 r6wnych miesigcznych rat leasingowych - platnoSd zgodnie z harmonogramem
finansowym splat na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAI, nie polniej niz
w terminie okreSlonym w harmonogramie sptrat;
c) wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowiEc4 1,0 yo wartoSci samochodu.
Leasingodaw ca zaplaci L easingobiorcy karg umownq :
a) za niewydanie samochodu w terminie 30 dni kalendarzolvych (w przypadku wskazania
w ofercie kr6tszego terminu nale?y uwzglgdni6 termin wskazany w ofercie Wykonawcy) od
daty zawarcia umowy w wysokoSci 0,1 Yo kwoty, calkowitego wynagrodzenia brutto, o
kt6rym mowa w ust. 20, zakuzdy dzieh op6znienia w wydaniu samochodu,
b) w wysoko!;ci 0,25o/o kwoty wartoSci calkowitego wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa w
ust. 20, wynagrodzenia, zakahdy dzieh op6Znienia w przekazaniu Leasingobiorcy kompletu
dokument6w wymienionych w ust. 7.
c) w przypadku odst4pienia od umowy przez kt6rakolwiek ze Stron, zprzyczyn le24cych po
stronie Leasingodawcy, w wysokoSci 5% calkowitego wynagrodzeniabrutto , o kt6rym mowa
w ust. 20, a w przypadku czgsciowego odst4pienia 5Yo wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, kt6rego dotyczy odst4pienie.
Leasingobiorca zaplaci Leasingodawcy karg umown4 z przyczyn lelqcych po stronie
Leasingobiorcy, w wysokoSci 5oh calkowitego wynagrodzeniabrutto , o kt6rym mowa w ust. 20,
aw przypadku czgsciowego odst4pienia S%ov,ynagrodzeniabrutto zaprzedmiot umowy, kt6rego
dotyczy odst4pienie.
Leasingobiorca bgdzie m6gl odst4pi6 od umowy, jezeli Leasingodawca zaprzestal prowadzenia
dzialalnoSci albo wszczEto wobec niego postepowanie likwidacyjne lub upadloSciowe b4d2
naprawcze - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zarnawiajqcy/Leasingobiorca powzi$
wiadomoS6 o okolicznoSciach uzasadniaj4cych odst4pienie od umowy ztychprzyczyn.
Leasingobiorca moze takze odst4pi6 od umowy w przypadktprzewidzianym w art. 145 ustawy
Pzp.
Leasingobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych
przewy Zszaj4cych wysoko 56 kar umownych.
Leasingobiorca mo2e rozwiqzat umowg w trybie natychmiastowym, jeheli Leasingodawca
bgdzie sig op62nial z dostaw4 samochodu powyzej 30 dni.
Rozwi4zanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
W przypadku odst4pienia lub rozwiEzania umowy przez Leasingobi orcQ z przyczyn, o kt6rych
mowa w ust. 21, 23, 24, Leasingobiorca jest zwolniony z obowipku zaplaty Leasingodawcy
v,rynagrodzenia platnego i naleZnego za okres przypadajqcy po dniu rozwiqzania umowy.
Istotne zr,rriany u mowy leasingu wymagajq formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
niewaZnoSci.
Leasingobiorca dopus zcza mo2,liwo 36 zmiany umowy w zakresie :
- w przypadku zmiany wysokoSci obowi4zttl1cej stawki podatku VAI w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nast4pi zmiana stawki podatku VAf dla uslug
objgtych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Leasingobiorca/Zamawiaj4cy dopuszcza
mo2liwoS6 zmiany wysokoSci wynagrodzenia o kwotg r6wn4 r62nicy w kwocie podatku,
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jednakze wylqcznie co do czgSci wynagrodzenia za dostawy, kt6rych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano;
- zmiany oplat i prowizji obowi4zuj4cych u Leasingodawcy/ Wykonawcy. Jednoczenie
leasingodawca gwarantuj e stal4 wysokoSi raty leasingowej.
31. Zmiany wskazane w ust. 28 s4 dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Leasingobiorcy
przez Leasingodawcg pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaSnieniem
przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Leasingobiorcy.
32. Inne nieistotne zmiany do umowy takie jak np. zmiana os6b wyznaczonych do koordynacji
umowy, wymagaj4 zachowania formy pisemnej, w postaci skutecznego powiadomienia drugiej
Strony.
33.

34.
35.

W

przypadku rozbie2noSci pomigdzy Og6lnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL)
przedstawionymi pruez Leasingodawcg a
Istotnymi Postanowieniami do Umowy,
pierwszeristwo bgd4 miei Istotne Postanowienia do Umowy.
Zakazana jest zmiana podmiotowa po stronie Leasingodawcy realizujqcego zamowienie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Istotnymi Postanowieniami do Umowy stosuje sig
przepisy kodeksu cywilnego, jeheli przepisy ustawy pzp nie stanowi4 inaczej.

przez sqd powszechnego wlaSciwy dla siedziby

36. Sprawy spome bEdq rozstrzygane
Leasingobiorcy.

37. Klauzula lnfollllaCシ リ
na.
Zgodnic z art.13 ust.l i 2 rozporzOdzenia Parlamentu EuropttskicgO i Rady(UE)2016/679 z dnia 27
k、 vietnia 2016 ■ 、
v sprawie ochrony os6b flzycznych 、
v z、 viaZku Z przct、 varzanicnl danych
osobo、 γch i、v spra、 vie swobodncgo przeply、 ru takich danych oraz uchylcnia dyrektywy 95/46/WE
〜
〜
1),dala,,RODO'',
(og61ne rozporzOdzenic o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L l19z04.05.2016r.,st■

ZamawittaCプ Lcasingobiorca inforln可 c WykOnawc9/Lcasingodawca a Leasingodawca potwierdza
otrzymanic inforlnatti,セ

:

1)administratorem danych osoboⅥ γch Wykonawcy/Leasingobiorcy oraz os6b, kt6ら /ch danc
nνkonawca/Lcasingodawca przekazal w ninilszym pOStOpowaniujcst:
UrzQd Grniny Braisk ul.Rynek 8,17‑120 Braisk,tel.857375031,fax:857375804,
mail:sehetariatの ug.branskowrotapodlasia.pl
danc osobo、 vc Wykona、 vcy/Lcscngodawcy przetwarzanc bOdO na podsta、 vic art.6 ust.1 lit.c RODO
、
v cclu zwiaZanym z post9powaniem o udziclenie zam6、 vicnia publicznego pn.:,,"prOWadzOnyn■ w
twbie przetargu nicograniczoncgo― ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Pra、vo zam6、 viei publicznych
e―

(Dz.U.z2018r.poz.1986 ze zm.);
2)odbiOrcami danych osobowych Wykonawcy b9dl osoby lub podmiottt kt6rym udostOpniona
zostanie dokumcntac」 a postOpowania、v oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usta、 vy z dnia 29
stycznia 2004■ ―Prawo zarn6wiei publicznych(Dz.U.z2018■ poz.1986 zc zm。 ),dal可 ,,ustawa
PZP'';

3)dane OSObOwe Wykonawcy b9dQ przechowywane,zgodnie z art.97 ust.l ustawy PZR prZCZ Okrcs
5 1at od dnia zakoiczenia postOpo、 vania o udziclenie zam6wicnia. Dane tc mogl by6
「
przechO、 、
y、vane przcz okres dlu2szy ni2 wskazany,o ile、
γnika to z usta、 〜
γ z dnia 14 1ipca 1983
〜
■o narodoⅥ γm zasobic archiwalnym i archiwach(tj.Dz.U.z2018r.poz.217 z p6乏 n.zm。 )i
przepis6w wykonawczych do ta ustaⅥ γ
;

4)obo、 ViaFek pOdania przcz WykonawcO danych osobowych bczpòrednio Wν

konaWCy

mogiem ustawoⅥ γm okrèlonym w przcpisach ustawy PZR zwiγ anym z
udzialem w postOpOWaniu o udziclcnie zam6wienia publiczncgo;konsckwendc niCpodania
dotyczaCych jest ttγ

okrc61onych danych

Ⅵγnik巧 l

z uStaⅥ γPZP;
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5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bgd4 podejmowane w

6)

spos6b

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:

a) na podstawie art.15 RODO

prawo dostgpu do danych osobowych dotycz4cych

Wykonawcy;

b)
c)
d)

7)

art.l6 RODO prawo do sprostowania Wykonawcy danych osobowych;
na podstawie art.18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczeniaprzetwarzania
danych osobowych zzastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

na podstawie

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy :uzna Wykonawca, 2e przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy dotyczqcych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysluguje:
a) w zwiqzku z art.ll ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszeniadanych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyZ podstaw4 prawt1przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c
RODO.

Integraln4 czgiciq umowy s4:
1. Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia,
2. Oferta przetargowa Wykonawcy.
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