Zamawiajqcy:

Gmina Brarisk
woj. podlaskie
ul. Rynek

8,lJ -

120 Bransk

Internet: http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Numer telefonu: 85 737 50

3l

/aks: 85 737 58 04

OR.271。 10.2019

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA(SIWZ)

Postgpowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej poniZej kwoty okreSlonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam6wieri publicznych

Nazwa zam6wienia:

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego

Rodzaj: dostawv

06 grudzieri 2019 r.
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Nazwa oraz adres Zamawi可 lCeg0
1.Pelna nazwa zamawttTego:Gmina Br sk
2.Adres:Gmina Braisk,ul.Rynek 8,17‑120 Braisk

3. NIP:5432069840
4.uGttN:050659013
5。

―

:http://bip.ug.branskowrota,odlasia.pl

6. Numer telefonu:857375031

7. Fax:857375804
∂.E― mail:sekretariatの ugobransk.Ⅵ otapodlasia.pl

II.

Tryb udzielenia zam6wienia

Trybemudzielcniazalln6wieniajestprzetargnieograniczonyo wartoSci zaln6wieniaponi21 kwoty
okreSlong na podstawie przepis6w 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 przedmiotu zam6wienia

l.

Przedmiot zam6wienia

l. Przedmiotem zalln6wienia jest dostawa jedn● sztuki Samochodu osobowego,fabrycznie
nowego w fomie leasingu operacヵ negO・
2.
Szczeg61owy opis przednliotu zarn6wienia stanowi zalaCZnik Nr l do SIWZ.

2.

R6wnowattno6こ rozwilzai
l)ZamawttOCy dopuszcza rozwiγ ania

wnowttne rozwiγaniom opisanym w SIWZ lub

ZalaCZnikach do SIWZ.
znikach do SIWZ przcdmiot zι n16wienia okreSlony
2)Jc2eli gdziekolwiek w SIWZ lub zalり 〕
zostal przez wskazanic znaku towarowego,patentu,pochodzenia,乏 r6dla lub szczeg61nego
procesu,kt6ry charakteryztte prOdukty lub uslugi to ZalnawiaaCy dopuszcza oferowanie
rozwittan r6wllowaZnych.
3)Je2eli W Opisach wystOp可 1:nOHlly,curopttskie Oceny techniczne,aprobaty,specyflkade
techniczne lub systemy referendi teChnicznych,o kt6rych mowa w art.30 ust.l pkt 2
jedynie jako pomoc w opisic przedmiotu
i ust.3 ustawy Pzp,nale2y to traktow
zallnowlenla.

4)Wykonawca analiz可 T SIWZ OpisttaCa przedmiOt zaln6wienia powinien z激 o2y6,2e
ka2demu odniesieniu o kt6rym mowa w art.30 ust.l pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp u2ytemu
w SIWZ towarzyszy wyraz,,lub r6n7nowttny''.

r6wllowttnych,jest on
obowiγ any wykazàwtrakcie realiztti zarn6wienia,2c oferowane przez niego mtterialy,
urzOdzcnia spclnittO wymagania okrc̀lone przez ZarnawiaacegO,Z Zastrze2enicm,
by parametry i cechy u2ytkowe rozwiazan r6wnowa2nych nie byly gorsze od opisanych
przez ZamawittTegO.

5)W przypadku zastosowania przez WykonawcO rozWi学

3.Wsp61ny slownik zam6wiei
Nazwa i kod Wsp61nego Slownika Zarn6wici(CPV):
66114000‑2‑Uslugi lcasingu flnansowego.

34110000‑1‑Sarnochody osobowc.
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ry. Termin i miejsce realizacji zam6wienia
l. Wymagany termin wykonania zam6wienia: maksymalnie do 60 dni kalendarzolvych od dnia

zawarcia umowy, 60 miesigcy leasingu operacyjnego z molliwoSci4 wykupu przedmiotu
zam6wienia po tym terminie.
2. Termin wykonania zam6wienia. Wydanie - termin dostawy przedmiotu zam6wienia jest
kryterium oceny ofert.

V.

Warunki udzialu w postgpowaniu

1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy,

l)

ktorzy:

nie podlegaj4 wykluczeniu;
spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu, o ile zostaly one okreSlone przez
Zamawiajqcego w ogloszeniu o zam6wieniu.
2. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki dotyczqce:

2)

l)

kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w:
Zamawiaj1cy nie stawia wymagan w tym zakresie. Zamawiajqcy \zna,Ze Wykonawca
spelnia warunek dotyczqcy kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej
dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w, jeZeli Wykonawca zloty
oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zarnawiaj1cy nie stawia wymagan w tym zakresie. Zamawiaj1cy uzna,2e Wykonawca
spelnia warunek dotycz4cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli Wykonawca zloZy
oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
3) zdolnoSci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajqcy nie stawia wymagan w tym zakresie. Zamawiaj4cy uzna,Ze Wykonawca
spelnia warunek dotycz4cy zdolno6ci technicznej lub zawodowej, je2eli Wykonawcazlo?y
oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

VI.

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

1.

Z
w

I i 5 ustawy

Pzp

つ ４ ２υ

postgpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy wyklucza Wykonawcg
stosunku, do kt6rego zachodzi kt6rakolwiek z okolicznoSci, o kt6rych mowa
w art. 24 ust.1 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
16-20 ustawy Pzp, mohe przedstawi6 dowody na to, 2e podjgte przez niego Srodki s4
wystarczaj4ce do wykazaniajego rzetelnoSci, w szczeg6lnoSci udowodnii naprawienie
szkody wyrzqdzonej przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoSiuczynienie
pienig2ne za doznan4 krzywdg lub naprawienie szkody, Wczerpuj4ce wyja6nienie stanu
faktycznego oraz wsp6lprac9 z organami 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 s4du
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zakaz ubiegania sig o udzielenie zam6wienia oraz nie uplyn4l okreSlony w tym wyroku
okres obowipywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeheli Zartawiaj1cy, uwzglgdniaj4c wagg
i szczeg6lne okolicznoSci czynu Wykonawcy, :uzna za wystarczaj4ce dowody
przedstawione na podstawie pkt 3.
Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie
zam6wieniaw przypadkach okreSlonych w art. 24 ttst.5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

4.
5.
VII.

Wykaz oSwiadczeri lub dokument6w, potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu
w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1: Wykonawcy zobowiqzani sq zloiyi do oferty:

nr 2 i2a do SIWZ.
1.2. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spelnianiu warunk6w
1.1 Wypelniony formularz ofertowy - wg zalqcznika

udzialu

w postgpowaniu - wg zalqcznika nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, kt6ry zamierza powierzy6 wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczeniazudziaht w postgpowaniu
zamieszczainformacje o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o kt6rym mowa w pkt 1.2.
W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienieprzezWykonawc6w oSwiadczenia sklada
kuzdy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.

w

przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez pelnomocnika lub gdy
zostala zloaona przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
zgodnie z art.23 ustawy Pzp.

1.3. Pelnomocnictwo

2: Oiwiadczenia, ktdre ma zloiyt kaZdy Wykonowca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.S ustawy Pz4t
Oswiadczenie Wykonawcy o przynalelnoSci albo braku przynalelnoSci do tej samej grupy
kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp - wg zalqcznika nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e przedstawii
dowody, Ze powi4zania z iwrym Wykonawc4 nie prowadz4 do zaVJ6cenia konkurencji
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
Informacja, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacjazotwarcia ofert) Zamawiaj1cy
umieSci na stronie internetowej http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl w zakladce Zam6wienia i

przetargil2}l9.
W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia oSwiadczenie
winno zostac zlolone przez kaZdego z nich.
3. Zamawiajqcy zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp przewiduje moiliwoii w pierwszei koleinoici
dokonai oceny ofert, o nastgpnie zbadania czy Wykonawca, ktdrego oferta zostala ocenionaiako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziulu w postgpowaniu.
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VIII. Opis czgSci zam6wienia, jeieli Zamawiaj4cy

dopuszcza skladanie ofert czgSciowych:

Zamawiaj1cy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych.

IX. Informacje o przewidywanych zam6wieniach, o kttfrych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i
lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeieli Zamawiajecy pruewiduje udzielenie takich zam6wieri:

7

Zamawiqqcy nie przewiduie moZliwoSci udzielenia zamowiefiuzupelniaj4cych, 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
odpowiadad oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeieli Zamawiaj4cy
wymaga lub dopuszcza ich skladanie:
Zamawialqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

sposobie porozumiewania sig zamawiaj4cego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczer{ lub dokumenttiw, a takie wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami
1. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig w formie pisemnej.
2. Zamawialqcy dopuszcza wszelkie ponizej wymienione formy porozumiewania sig
z Wykonawcami:
a) osobiste dorgczenie:Urz4d Gminy Brarisk, ul. Rynek 8,17-120 Brarisk,

XI. Informacje o

b) zapomoc4
c) zapomocq
d)

3.

operatora pocztowego,
poslarica,

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

-

Wykonawca moZe zwrocic sig do Zamawiaj4cego o wyjaSnienie treSci SIWZ zgodnie
art.38 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiaj4cy jest obowiEzany niezwlocznie udzieli6 wyjaSnieri,
jednak nie p6zniej niz na2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze
wniosek o wyjaSnienie tresci SIWZ wplyn4t do Zamawiaj4cego nie p6zniej ni2 do korica dnia,
w kt6rym uplywa polowa Wznaczonego terminu skladania ofert.
Je2eli wniosek o wyjaSnienie treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplyn4l po
uplywie terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 3, lub dotyczy udzielonych
wyjaSnieri, zamawiaj4cy moze udzieli6 wyjaSnieri albo pozostawi6 wniosek bez rozpoznania.
Przedhtlenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku,
o kt6rym mowa w pkt 3.
ZamawiajEcy jednoczeSnie przekuhe tresi zapytah wraz z wyjaSnieniami wszystkim
Wykonawcom, kt6rym dorgczono SIWZ orM zamieSci je na stronie intemetowej
Zamawiajqcego. Udzielaj4c wyjaSnieri Zamawiajqcy nie ujawni 2r6dlazapytaria.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mohe, przed uplywem terminu do skladania
ofert zmieni6 treS6 niniejszej SIWZ. Dokonan4 zmiang treSci SIWZ Zamawiajqcy udostgpni
na swojej stronie intemetowej.
Jeaeli w wyniku zmiarry tre6ci SIWZ nieprowadz4cej do zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajqcy przedlu2a termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawc6w, kt6rym
przekazano SIWZ orazzamieszcza informacjg na stronie internetowej Zamawiaj4cego.

z

4.
5.
6.
7.
8.
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XII. Wymagania dotycz4ce wadium
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

XIII.

Wy m a gan ia dotycz4 ce zab ezpieczenia naleiyte go wykonania umowy
Zamawiaj1cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIV. Informacje dotycz4ce walut obcych, w jakich mog4 by6 prowadzone rozliczenia migdzy
Zamawiaj1cym, a Wykonawc4, je2eli ZamawiajQcy przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Wszelkie rozliczenia zwiqzane z realizacj1 zam6wienia publicznego, kt6rego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane bgd4 w PLN.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

WykonawcamoZe zloLyc tylko jednq ofertE.
Oferta powinna zawierac dokumenty i oSwiadczenia wymienione w rozdziale VII SIWZ.
TreSi oferty musi odpowiada6 treSci SIWZ.
W przypadku zalqczenia do oferty innych material6w niZ wymagane przez ZamawiajEcego
(np. material6w reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowid odrgbn4 czESc,
niezlqczon4 z ofertq w spos6b trwaly.
Wykonawcy ubiegaj4cy sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia ustanawiajq pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania
w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Zaleca sig, aby
Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia. Dokument pelnomocnictwa okreSlaj4cy jego zakres nalezy dol4czy( do oferty
w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoS6 z oryginalem przez notariusza. Wszelka
kore spondencj a prowa dzona bgdzi e wylqczme z Pelnomocniki em.
JeZeli oferta Wykonawc6w zostanie wybrana Zamawiqqcy 24da( bgdzie przed zawarciem
umowy w sprawie zam6wienia publicznego umowy reguluj4cej wsp6lprac9 tych
Wykonawc6w.
Spos6b przygotowania oferty:
a) ofertg nale?y sporzqdzi(, w jgzyku polskim w formie pisemnej,
b) oferta musi by6 podpisana przez osoby upowaznione do skladania oSwiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy (Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia). W przypadku, gdy ofertg podpisuj4 osoby, kt6rych upowa2nienie do
reprezentacji nie wynika z dokument6w rejestrowych zal4czonych do oferty, wymaga
sig, aby Wykonawcadol1czyl do oferty oryginal pelnomocnictwa do podpisania oferty
lub jego kopig poSwiadczonqprzez notariusza,
c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty muszq byi parafowane i datowane
wlasnorgcznie przez osobg podpisuj4c4 ofertg lttb przez osobg upowaznion4,
d) zalecasig ponumerowanie stron i ich spigcie w spos6b uniemoZliwiaj1cy przypadkowe
zdekompletowanie.
Forma dokument6w i oSwiadczeri
a) OSwiadczenia, o kt6rych mowa w SIWZ dotycz4ce Wykonawcy sktadane sE
w oryginale.

b)

w

po6wiadczonej za zgodnoS6
oryginalem dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siQ o udzielenie zam6wienia

Dokumenty sq skladane

z

oryginale

lub kopii

oryginalem. PoSwiadczenia za zgodnofi(
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z

9.

10.

I

l.

publicznego. PoSwiadczenie za zgodnoSc z oryginalem nastgpuje w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej.
c) W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia kopie
dokument6w dotyczqcych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiot6w s4
poSwiadczone za zgodnoS6 z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub te
podmioty.
d) W przypadku dokument6w lub o5wiadczeri sporzqdzonych w jgzykach obcych nale?y
dol4czy(, tlumaczenie na jgzyk polski.
e) Zamawiaj4cy mo2e ZEdat przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej
kopii dokumentu wylEcznie wtedy, gdy zlolona przez Wykonawcg kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi w4tpliwo6ci, co do jej prawdziwoSci.
Wykonawcamoae zastrzec w ofercie (oSwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iZ
Zamawiaj4cy nie bgdzie m6gl ujawnii informacji stanowi4cych tajemnicE
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje te nalely umieScii w oddzielnej kopercie wewn4trz opakowania oferty,
oznaczonej napisem :,,Informacj e stanowi4ce taj emnica przedsigbiorstwa".
Nie ujawnia sig informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeheli Wykonawca, nie p62niei niz w
terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie mog4 byi one udostgpnione oraz wykazal, rL
zastrze2one informacj e stanowi4 taj emnicg przedsigbiorstwa.
Ofertg nalely umieScid w nieprzejrzystej i w trwaly spos6b zabezpieczonej kopercie

(koperta zev,ngtrzna) oznaczonej napisem:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczg6).

Adresat:

Gmina Brarisk
ul. Rynek 8
17-120 Brafsk

Oferta na: ,rDostawa samochodu osobowego

w formie leasingu operacyjnego"

NIE OTWIERAC PRZED TERMTNEM OTWARCIA OFERT
16.12.2019 r. sodz. 10.30

Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej
w sl.tuacji niezgodnego z powyZszym sposobemzabezpieczenia i opisania oferty.

XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

Ofertg nale2y zlo|yc w siedzibie Zamawiajqcego, tj. IJrzqd Gminy Bransk, ul. Rynek 8,
17-120 Brarisk, sekretariat, w nieprzekraczalnymterminie do dnia 16.12.2019 r. do godziny
10.00.

l.
2.

Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego, tj.: Urz4d Gminy Brafsk, ul. Rynek 8,
17-I2O Brafsk, sala konferencyjna (II pigtro) w dniu 16.12.2019 r. o godz. 10.30
BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotg, jak4 zarrierza przeznaczyc
na sfinansowanie zam6wienia.
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3.
4.
5.
6.

Podczas ofert Zamawiaj4cy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli
oferty, atak2e informacje dotyczqce ceny, terminu wykonaniazam6wienia, okresu gwarancji
oraz warunki platnoSci zawartych w ofertach.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bgd4 otwierane koperty zawieraj4ce oferty,
kt6rych dotyczy ,,WYCOFANIE". Takie oferty zostan4 odeslane Wykonawcom bez
otwierania.
Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostan4 otwarte przed otwarciem kopert
zawierajqcych oferty, kt6rych dotyczE te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoSci procedury
dokonania zmian, zmiany zo stat1 dolqczone do o ferty.
Zgodnie z art.84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajqcy niezwlocznie zw"raca ofertg, kt6ra zostala
zlolonapo terminie.

XV[.

Zmiany lub wycofanie zloZonej oferty

1. SkutecznoSd zmian lub wycofania zloZonej oferty
Wykonawcamohe wprowadzic zmiany lub wycofac zloilonqprzez siebie ofertg, pod warunkiem,
2e l;czyni to przed terminem skladania ofert. Zarlwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagajq
formy pisemnej. Zmiarry, poprawki lub modyfikacje zloZonej oferty muszQ byc z\oZone w miejscu
i wedlug zasad obowiqzuj4cych przy skladaniu oferty. Dodatkowo opakowanie, w kt6rym jest
przekazywana zmieniona oferta naleZy opatrzyc napisem ,,ZMIANA". W przypadku zloaenia
kilku,,ZMIAN" kopertgkuzdej,,ZMIANY" nale|y dodatkowo opatrzyc napisem,,ZMIANANr.."
2.

Wycofanie zloLonej oferty
Wycofanie zloZonej oferty nastEpuje poprzez zlohenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nale|y zloty(, w miejscu
i wedlug zasad obowi4zuj4cychprzy skladaniu oferty. Odpowiednio opisan4 kopertg zawierajqc4
powiadomienie nale2y dodatkowo opatrzy (, dopi skiem " WYC OFANIE ".

XV[I.

l.
2.

Termin zwiqzania ofertq

Wykonawca skladaj4c ofertg pozostaje niq zwi4zany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwiqzania ofert4 rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo2e przedlulyc termin
zwiqzania ofert4, z tym 2e Zamawiaj 4cy mo2e tylko r az, co naj mni ej na 3 dni przed uplywem
terminu zwi4zania ofertq, zwrocil sig do Wykonawc6w o wyrazenie zgody naprzedlu2enie
tego terminu o oznaczony okres, nie dlulszyjednak niZ 60 dni.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny

1.
2.
3.

Obowi4zuj4cym wynagrodzeniem bEdziewynagrodzenie ryczaltowe.
Ceng ofert nale?y podai w formularzu ofertowym stanowi4cymzalqcznik nr 2 do SIWZ jako
cen7 za caloSi przedmiotu zam6wienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym stanowi4cym zalqcznik nr 2 do SIWZ, zobowiqzany
jest poda6 w ofercie lqczn4 ceng brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia obliczon4
jako sumE:
a) oplaty wstgpnej w wysoko5ci 50 000 zlbrutto platnej w terminie do 7 dni od podpisania
umowy;
b) 59 r6wnych rat leasingolvych pierwsza rata platna 30 dni od odbioru samochodu;
c) wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4cq 1,0 o wartoSci samochodu;
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d)
e)

５

wartoSci rejestracji pojazdu;
wartoSci podatku od towar6w i uslug.
Podana w ofercie cena musi by(, wyruhona w pLN.
Ewentualne rabaty, opusty powinny by6 wliczone w ceng oferty.
Cena musi obejmowa6 wszystkie koszty i skladniki zwiqzane

６

wynikaj4ce bezpoSrednio

z

realizacjq zam6wienia

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 zwi1zku z ich zapytaniami i
w4tpliwodciami co do przedmiotu zam6wienia.
W przypadku pominigcia przez Wykonawc7 przy wycenie jakiegokolwiek elementu
zam6wienia okreSlonego w opisie przedmiotu zam6wienia, istotnych postanowieniach
umowy i jego nie ujgcia w wynagrodzeniu ryczahowym, Wykonawcy nie przysluguj4
wzglgdem Zamawiajqcego Zadne roszczenia z powylszego tytulu, a w szczeg6lnoSci
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Ostateczna cena oferty musi by6 wyra2ona w PLN, z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku. Kwoty zaokrqgla sig do pelnych groszy, przy czymkorlc6wki ponizej 0,5 grosza
pomija sig, a koric6wki 0,5 grosza iwylsze zaol<r4gla sig do I grosza.
Cena oferty powinna by6 obliczona z uwzglgdnieniem z art. 9l ust. 3a ustawy Pzp. Jeaeli
zlolono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, Zarnawiaj4cy w celu
oceny takiej oferty doliczado przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry
mialby obowi4zek rczliczyt, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertg,
informuje Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bgdzie prowadzid do powstania
t Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj 4c nazwQ (rodzaj) towaru lub uslugi,
kt6rych dostawa lub Swiadczeniebgdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich
wartoSd bez kwoty podatku.
Dla por6wnania i oceny ofertZamawiaj4cy przyjmie calkowit4 ceng brutto jak4 poniesie na
r ealizacj g przedmiotu zam6wienia.

7.

8.

9.

XX.

l.

z SIWZ, opisu

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

Przy wyborze oferty Zamawiaj1cy bgdzie kierowal sig kryterium:

Kryterium cena
Kryterium gwarancja
Kryterium termin dostawy

- 60 pkt
- 20 pkt
- 20 pkt

Liczbapunkt6w jakE otrzyma oferta obliczana bgdzie wg wzoru:

P: Kl

+ K2+ K3
gdzie:
P - lqczna liczba punkt6w
Kl - liczba punkt6w przyznanych dla kryterium ,,cena"
K2 -liczbapunkt6w przyznanych dla kryterium ,,gwarancja"
K3 liczbapunkt6w przyznanych dla kryterium,,termin dostawy"

-
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a) Kryterium

Kl

:

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

[Cn:Cb] x 60 pkt

gdzie
Cn - cena oferty o najnizszej cenie, Cb

-

cena oferty badanej

W powy2szym kryterium oferta Wykonawcy moze uzyskad maksymalnie 60 pkt. Liczbapunkt6w
w kryerium,,cena" zostanie przyznarnz dokladno5ci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
b) Ikyterium K 2 ,,gwarancja" ocena ofert zostanie dokonanaprzy zastosowaniu wzoru:

K2: [Gbad :Gmax] x 20 pkt
gdzie:
Gbad - okres gwarancji badanej oferty (w miesi4cach), Gmax
gwarancj i (w miesi4cach)

-

naidlu2sry zaoferowany okres

W powyZszym kryterium oferta Wykonawcy mole uzyskai maksymalnie 20 pkt.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesi4ce, maksymalny 84
miesigcy.
W przypadku zaoferowaniaprzezWykonawcg kr6tszego okresu gwarancji ni?60 miesigcy oferta
bgdzie podlegala odrzuceniu, gdyz bgdzie niezgodna zSlWZ.
W przypadku zaoferowaniaprzezWykonawcg dlu2szego okresu gwarancji ni284 miesigcy oferta
nie bgdzie podlegala odrzuceniu, Zarnawiajqcy przyjmie maksymaln4 iloSi pkt w pov'ryZszym
kryterium, tj. 20 pkt.

c) Kryterium K 3 ,,termin dostawy" ocena ofert zostanie dokonanaprzy zastosowaniu wzoru:

K2: [Tmin : Tbad] x 20 pkt
gdzie:

termin dostawy zaoferowany w badanej ofercie (w dniach), Tmin- najkr6tszy
zaoferowany termin dostawy (w dniach).
Tbad

-

W powyZszym kryterium oferta Wykonawcy moze uzyska6 maksymalnie 20 pkt.
Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 60 dni kalendarzowych od
podpisania umowy.
W przypadku zaoferowaniaprzezWykonawcg dluZszego terminu dostawy ni?60 dni oferta bgdzie
podlegala odrzuceniu, gdy? bgdzie niezgodna zSIWZ.
Zamawiajqcy do cel6w por6wnawczych przyjmuje minimalny termin dostawy 14 dni
kalendarzolvych.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcg kr6tszego terminu dostawy ni? 14 dni oferta nie
bgdzie podlegala odrzuceniu, Zarnawiajqcy Wzyjmie maksymaln4 ilo56 pkt w powylszym
kryterium, tj. 20 pkt.

2.
3.

najkorzystniejsz4 zostanie uzrrana ofena Wykonawcy kt6ra zgodnie z powylszymi
kryteriami spoSr6d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu uzyska lqcznie w obu kryteriach
najv,ry Zszq liczbg punkt6w.
Punkty oblicza sig z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

Za
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6.

Do cel6w por6wnawczychprzyjmuje sig, ze L pkt.: lYo.
Zgodnie z art.9l ust. 4 ustawy Pzp, je2eli nie mo2na wybrai najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, 2e dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteri6w
oceny ofert, zamawiajqcy spoSr6d tych ofert wybiera ofertg z najnihszq cen4 lub najnilszym
kosztem, a jeheli zostaly zlohone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajqcy wzywa
wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli te oferty, do zlohenia w terminie okreSlonym przez
zarnawiaj 4ce go o fert dodatko wych.
Wykonawca, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mog4 zaoferowac cen lub koszt6w v'ryZszych
ni2 zaoferowane w zlo2onych ofertach.

XXI.

1.

23.
4.

5.

6.
7

-

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

Zanawiajqcy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazw7 albo imig i nazwisko, siedzibE albo
miejsce zanieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oruz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zarnieszkania i adresy, jezeli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zlolyli oferty, atak2e punktacjg przyzrran4 ofertom w kaZdym
kryterium oceny ofert i l1czn4punktacjg,
2) wykonawc ach, kt6rzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone,
4) uniewaznieniu postgpowania.
Zamawiajqcy udostgpnia informacje, o kt6rych mowa w pkt l, na stronie internetowej.
Umowa z wybranym Wykonawc4 zostanie zawarta w Wznaczonym przez Zamawiajqcego
terminie i miejscu.
Jeheli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicznego, Zamawiaj4cy mohe wybra6 ofertg najkorzystniejszq
spoSr6d pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 2e
zachodzq przeslanki uniewaznienia postgpowania, o kt6rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia ponosz4 solidarn4
odpowiedzialnoSi za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o
udzielenie zam6wienia, kt6rych ofer.ta zostanie uzfiana za najkorzystniejsz4 s4 zobowiqzani
przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia dostarczyi (umowg reguluj4c4 ich
wsp6lprac9).
Wykonawca w terminie 7 dni od wyboru oferty przed podpisaniem umowy na przedmiot
zam6wienia przedstawi do akceptacji Zamawiaj4cemu harmonogram splat rat leasingowych
oraz wz6r umowy leasingowej.
Pruedlolony wz6r umowy leasingowej musi byd zgodny ze zlohona ofert4 Wykonawcy
i zawierat zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowi4cych zal4cznik
nr 5 do SIWZ.

XX[.

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej
umowy w sprawie zam6wienia publicznego, ogrilne warunki umowy albo wz6r
umowy, jeieli zamawiaj4cy lvymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowg w
sprawie zam6wienia publicznego na takich warunkach:

l.

Istotne postanowienia umowy stanowi zalqcznik nr 5 do SIWZ.
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2.

3.

4.
5.

Zgodnie zprzepisami ustawy pzp, Umowa w sprawie niniejszego zam6wienia:
1) zostanie zawartaw formie pisemnej,
2) maj4 do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeliprzepisy ustawy pzp nie
stanowi4 inaczej,
3) jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreSlonych w przepisach o dostgpie
do informacj i publicznej,
4) zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikaj4cy z umowy jest to2samy z jego
zobowiqzaniem zawartym w ofercie,
5) jest niewaZna:
a) jezeli zachodzEprzeslanki okreSlone w art. 146 ustawy pzp,
b) w czgSci wykraczaj qcej poza okreSlenie przedmiotu zam6wienia zawartego w
SIWZ z uwzglgdnieniem art.144 ustawy pzp.
Zamawiaj1cy dopuszczamolliwoS(, zmiany umowy w zakresie:
- w przypadku zmiany wysokoSci obowi4zuj4cej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nast4pi zmiana stawki podatku VAI dla uslug
objgtych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Leasingobiorca/Zamawiaj1cy
dopuszczamozliwoSi zrriarry wysokoSci wynagrodzenia o kwotg r6wnq roznicy w kwocie
podatku, jednakze wyl1cznie co do czgSci vtynagrodzenia za dostawy, kt6rych do dnia
zmiany stawki podatku VAI jeszcze nie wykonano;
- zmiany oplat i prowizji obowiqzuj4cych u Leasingodawcy/ Wykonawcy. Jednoczenie
leasingodawca gwarantuj e stal4 wysoko 56 raty leasingowej .
Wszystkie powylsze postanowienia stanowi4 katalog zmian, na kt6re Zamawiaj4cy mo2e
v'ryrazit, zgodg. Nie stanowiq jednoczeSnie zobowiqzania do wyraZenia takiej zgody.
Wprowadzenie zmiany postanowiefr umowy wymaga aneksu sporzqdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.

XXIII.Pouczenie

o

Srodkach ochrony prawnej prrysluguj4cej wykonawcy

w

toku

postgpowania o udzielenie zam6wienia

1.

2.

Wykonawcom, a tak2e innym podmiotom, je2eli maj4 lub mieli interes w uzyskaniu
zam6wienia orM ponieSli lub mog4 ponieS6 szkodg w wyniku naruszenia przez
Zamawiaj4cego przepis6w ustawy Pzp, przysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy Pzp - odwolanie orazskarga. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia
o zam6wieniu oraz SIWZ przysluguj4 r6wnie2 organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej
mowa w art.l54 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie:
1) Odwolanie przysluguje v,ryl1cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzxry na podstawie ustawy.
2) Odwolanie przysluguje v,,y\qcznie wobec czynnoSci:
a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu,
b) wykluczenia odwolujEcego zpostgpowania o udzielenie zam6wienia,
c) odrzucenia ofeny odwoluj4cego,
d) opisu przedmiotu zarr,6wienia,
e) wyborunajkorzystniejszej oferty.
3) Odwolanie powinno wskazywad czynnoS6 lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj4cego,
kt6rej zarzuca sig niezgodnoSc z przepisami ustawy, zawierac zwigzle przedstawienie
zarzut6w, okreSla6 2 daile orM wskazywa6 okolicznoSci faktyczne i prawne
uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
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4)

3.

Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio wlasnorQcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5) Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapozna6 sig z jego tre6ci4 przed
uplywem tego terminu. Domniemywa sig, i2zamawiaj4cy m6gl zapoznac sig z treSci4
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii
nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodk6w
komunikacj i elektronicznej .
6) Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnorici
Zamawiajqcego stanowi4cej podstawg jego wniesienia - jezeli 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, takhe wobec postanowieri
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia
zanieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamlwieri Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej,
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, nale|y,tej starannoSci moana
bylo powzi46 wiadomoSi o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia;
9) Szczeg6lowo kwestie odnosz4ce sig do odwolania przedstawione sE w art. 180-192
ustawy Pzp.
Skarga do s4du
l) Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przysluguje skarga do s4du.
2) Skargg wnosi sig do s4du okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiaj4ce go.
3) Skargg wnosi sig zapoSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
or zeczenia lzby, przesylaj 4c j ednoczeSnie j ej odpi s przec iwnikowi skargi.
4) Szczeg6lowo kwestie dotyczqce skargi do s4du uregulowan e zostaly w art. 1 98a- 1 98g
ustawy Pzp.

XXIV. Podwykonawstwo

l.

Zamawiajqcy informuje, ze stosownie do dyspozycji art.36 a ust. 2 pkt

naklada

na

I

ustawy PZP nie
Wykonawc6w obowi4zku osobistego wykonania kluczowych czgsci

２
３

zam6wienia.
Wykonawc a mo2e powierzy (, wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcy.
Wykonawca, kt6ry zarrrierza powierzy6 wykonanie czElci zam6wienia podwykonawcom,
na etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia publicztego jest zobowiqzany wskaza6
w formularzu ofertowym (Zalqcznik nr 2 do SIWZ) czEfici zam6wienia, kt6rych wykonanie
zamierzapowierzyi podwykonawcom orazpodaf, fi.my podwykonawc6w (o ile s4 znane).

XXV. Maksymalna liczba Wykonawcfiw, z kt6rymi zamawiajqcy zawrze umowg ramowrl,
jeieli zamawiai1cy przewiduje zawarcie umowy ramowej:

1.

Zamawiajqcy nie przewiduje zawarciaumowy ramowej.
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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:
Zamawiajqcy nie przewiduj e aukcj i elektronicznej

.

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

XXVilI

XXIX Postanowienia koricowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj4 zastosowanie przepisy ustawy
z dnia29 stycznia2}}4

r.

- Prawo zam6wieri

publicznych (Dz. U.22018 r. poz. 1986 zp62n. zm.)

oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

XXX Informacja

o przetwatzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.l3 ust.l i 2 rozporz1dzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi1zku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz1dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 204.05.2016 r., str.l),
dalej,,RODO", informujg, 2e:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os6b, kt6rych dane Wykonawca
przekazal w niniejszym postgpowaniu jest:
UrzEd Gminy Brarisk ul. Rynek 8, 17-120 Brafisk, tel. 85 7375031, fax: 857375804,
e-mail : sekretariat@u g.bransk. wrotapodlasia.pl
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bgd4 na podstawie art.6 ust.l lit.c RODO w celu
zwiqzanym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: ,,Dostawa samochodu
osobowego w formie leasingu operacyjnego,, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

-

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U . z 2018 r. po2.7986 ze

zm.);

2)

3)

4)

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bEdq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. IJ. z 2018 r. poz1986 ze zm.), dalej
,rustawa PZP";
dane osobowe Wykonawcy bgdE przechowywane, zgodnie z art.97 ust.l ustawy PZP, przez
okres 5 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia. Dane te mog4 byd
przechowywane przez okres dluZszy niZ wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.22018 r. poz. 217 zp62n.
zm.) i przepis6w wykonawczych do tej ustawy;
obowi4zek podania przez Wykonawca danych osobowych bezpoSrednio Wykonawcy
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwiqzanym z
udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreSlonych danych wynikaj4 zustav'ry PZP;
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5) w odniesieniu do danych
6)

osobowych Wykonawcy decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zattomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
Wykonawca posiada:
a) na podstawie art.l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych dotycz4cych
Wykonawcy;
b) na podstawie art.l6 RODO prawo do sprostowania Wykonawcy danych osobowych*;
c) na podstawie art.l8 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczeniaprzetwarzania
danych osobowych z zastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2

RODO**;

7)

d) 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 zwi1zkuzart.lT ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy2 podstaw4 prawn4przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art.6 ust.l lit.c
RODO.

' llyjolnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowac zmianq wyniku postgpovania o udzielenie zamdutienia publicznego ani
v zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszat integralnoici protokolu orazjego zalqcznikiw.

zmianq postanowieri umowy

" Wyjalnienie: prawo do ograniczenia przetwdrzania nie ma zastoso\gania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
irodkdw ochrony prattnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z rwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii
Europej skiej lub paristw a czlon kow skie go.

XXXI Zal1cznikit

1) Opis przedmiotu zam6wienia- Zalqcznik nr 1.
2) Formularz ofertowy - Zalqcznikw 2.
3) Opis oferowanego samochodu osobowego - Zalqczniknr 2a.

4) Formularz
5)
6)

oSwiadczenia o niepodleganiu wykluczenia oraz spelnianiu warunk6w udzialu
w postgpowaniu - Zal4czniknr 3.
Formularz oSwiadczenia Wykonawcy o przyna\e2noSci albo braku przynalehnoSci do tej
samej grupy kapitalowej - Zal4cznikm 4.
Istotne postanowienia umowy - ZaNqcznikw 5.

W
Andrzej
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Zal1cznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDⅣ IIOTU ZAMOWIENIA

l.

jest leasing

operacyjny jednej sztuki fabrycznie nowego
samochodu osobowego, okreSlony nastEpuj4co we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri (CPV):

Przedmiotem zam6wienia

661 14000-2- Uslugi leasingu finansowego.
341 1 0000-l - Samochody osobowe.

2.
3.
4.

Wymagany termin wykonania zam6wienia: maksymalnie do 60 dni kalendarzolvych od dnia
zawarcia umowy, okres trwania umowy leasingu 60 miesigcy z mozliwoSci4 wykupu
przedmiotu zam6wienia po tym terminie.
Termin wykonania zam6wienia - termin dostawy przedmiotu zam6wienia jest kryerium
oceny ofert.
Miejsce dostawy: UrzEd Gminy Bransk ul. Rynek 8,17-120 Bransk.

5.

Wymagane parametry techniczne:
1) samoch6d osobowy fabrycznie nowy pochodz4cy z produkcji 2019 r. lub bieh1cej
produkcji na 2020 roku;
2) nadwozie typu SUW 5 drzwiowe 7 osobowe;
3) silnik diesel o pojemnoSci min. 1960 cm 3do max. 2400 cm3 i mocy minimum 190 KM;
4) automatyczna skrzynia bieg6w i napgd 4 x 4;
5) dlugoSi calkowita standardowa powyZej 4700 mm;
6) szerokoS6 bez lusterek powy2ej 1800 mm;
7) kolor nadwozia -bialy;
8) podgrzewanesiedzeniaprz6dityl;
9) przyciemnione tylne szyby.

6.

Wymagane minimalne wyposaienie:
1) poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazerazprzodui ztylu;
2) ABS z rozdzialem sily hamowania, wspomaganie naglego hamowania i dynamicznym
systemem kontroli trakcji;
3) tempomat z ogranicznikiem prgdkoSci;
4) fabryczny alarm;
5) immobiliser;
6) centralny zamekze zdalnym sterowaniem ;
7) klimatyzacja 3 -strefowa;
8) filtr przeciwpylowy;
9) fabryczny radioodtwarzacz,
10) nawigacja,
1 l)
wspomaganie ukladu kierowniczego orazregulowana w dw6ch plaszczyznach kolumna
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12)
13)

l4)
15)
16)
17)
7.

kierownicy;
pelne oSwietlenie zewnEtrzne samochodu do jazdy dziennej i nocnej wtechnologii LED;
elektryczne otwieranie szyb drzwi przednich i tylnych;
elektryczne sterowane oraz podgrzewane lusterka zeurngtrzne;
komplet opon zimowych (4 sa.) i komplet k6l letnich lub wielosezonowych ( z felgami
ze stop6w lekkich) (4 szt.) oraz komplet dywanik6w gumowych;
zapasowe kolo, podnoSnik, klucz;
obrgcze ze stop6w lekkich.

Wymagana gwarancja producenta:
Minimum 60- miesigczna gwarancja producenta.
Gwarancja jest kryerium oceny ofert.

a)
b)
8.

Wymagania dotyczqce leasingu samochodu osobowego z opcj4 wykupu:
l) leasing w walucie: zlotychpolskich (PLN),

2)
3)

okres leasingu 60 miesigcy,
warunki splaty:
a) oplata wstgpna w wysokoSci 50 000 zl brutto platna w terminie do 7 dni od
podpisania umowy;
b) 59 r6wnych rat leasingowych pierwsza rata platna 30 dni od dnia odbioru
samochodu.

4)
5)

wartoSci wykupuprzedmiotu leasingu stanowi4c4 l,0yo wartoSci samochodu;
wydanie samochodu w ci4gu 60 dni kalendarzolvych od dnia zawarcia umowy
maksymalny termin dostawy mohe ulec skr6ceniu zgodnie z ofertqWykonawcy;
Zamawiajqcy wymaga aby w ceng brutto Wykonawca wkalkulowal koszty

l)

-

wartoSci rejestracji pojazdu;
od towar6w i uslug.

2) wartoSci podatku

9.

Wymagania dotycz4ce ubezpieczenia przedmiotu zam6wienia:
1) Wykonawca/Leasingodawca nie wlicza koszt6w ubezpieczenia do ceny ofertowej.
Koszty ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy leasingowej pokrywa
Zamawiaj 4cyll

eas in

gob i orca.

2) Wykonawca/ Leasingodawca zobowiqzany jest

do

przedstawienia
Zamawiajqcemu/leasingobiorcy propozycji pelnego ubezpieczenie komunikacyjne w
zakresie OC, AC, Assistance w ruchu krajowym i zagranicznym pojazd6w, NNW przez
caly okres trwania umowy z Wykonawcq/ Leasingodawcg. Propozycja ubezpieczenia
mohe obejmowai caly okres trwania umowy leasingu lub by6 wznawiana rok rocznie do
zakohczenia umowy.
3) Propozycja tbezpieczenia musi by1 przedlohona zgodnie z zapisarni pkt. 12, 13 i 14
Istotnych postanowieniach umowy stanowi4cychzal. nr 5 do SIWZ.
10. Przedmiot zam6wienia musi posiadai dokumenty homologacji zgodnie z obowi4zuj4cym
prawem umo2liwiaj 4cym j ego rej estracj g.
ll. FormalnoSci dotycz4ce rejestracji samochodu oraz koszt zwiryane z rejestracj4 ponosi
Wykonawca/ Leasingodawca.
12. IloS6 kilometr6w do przejechania w ci4gu roku: okolo 25 000-30000

T
Arldrzげ
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Zal4cznik nr 2 do SIWZ
(pieczg6

fi*y)

miejscowoS6, data

FORPIULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP.............
REGON......
Adres, na kt6ry Zamawiaj4cy powinien przesylad ewentualn4 korespondencjg:

Osoba wryznaczona do kontakt6w zZamawiaj4cym:

Numer telefonu:.....
Numer faksu...........
e-mail
W odpowiedzinaogloszenie o przetargu nieograniczonym skladamy niniejsz4 ofertg w postgpowaniu pn:

,rDostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego"
oferuj4c wykonanie przedmiotu zam6wienia za CEN{ ryczaltow4 brutto:

Brutto:
(slownie:
Cena

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

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

Cena Netto:

zl.

(slownie:
podatek VAT:
(slownie:

................)
....21.

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

Wykonawca zobowi4zanyjest poda6 w formularzu ofertowym t4cznqceng brutto za wykonanie przedmiotu
zam6wienia obliczon4 jako sumg:

a)

oplaty wstgpnej w wysokoSci 50 000
podpisania umowy;

b) 59 r6wnych rat

c)
d)
e)

zl brutto ptatnej w terminie do 7 dni od

leasingowych pierwsza rata platna 30 dni od dnia odbioru

samochodu.
wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,0
wartoSci rejestracji pojazdu;
wartoSci podatku od towar6w i uslug.
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oA

wartoSci samochodu

Skladniki ceny l4cznej

:

Wyszczeg6lnienie opiat
I samochodu osobowego

L.p.

za leasing

operacyjny

Wartò̀netto w

Wartò6

WartoSC brutto

PLNl

podatku VAT
w PLN2

w PLN3

Oplata wstgpna

1

Podai wartoSi pojedynczej raty, kt6ra bgdzie splacana w 59
r6wnych ratach leasingowycha:

2.

WartoSd 59 rat leasingowych

zl netto
podatek VAT

...

.....21o stawce ......%
zl hnrtto

WartoSc wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4
warto5ci samochodu.

4

1,00lo

Warto6i rejestracj i pojazdu

Razem:
Suma pozycj i nr 1,2,3 i 4:

poz.

l-

poz.2

pierwsza rata leasingowa tj. kwota 50 tys. zl.

-

59 r6wnych rat leasingowych

poz. 3 - wartoSi wykupu przedmiotu leasingu stanowi4cQ l,0olo
wartoSci samochodu

poz.4 - wartoSi rejestracji pojazdu

1. OFERUJEMY termin dostawy przedmiotu zam6wienia

wynosz4cy

dni kalendarzowych

(liczony od daty zawarcia umowy).

2. OFERUJEMYtermingwarancjiirgkojminaprzedmiotuzam6wieniawynosz4cy............6miesigcy.
3. OSWIADCZAMY, 2e zapoznalismy siQ ze Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w

Zamowienia

i uznajemy sig za zwiyzanych okreSlonymi w niej postanowieniami i zasadami postgpowania.

' Wypelnia Wykonawca.

2

Wypelnia Wykonawca.

I Wypelnia Wykonawca.
+

Wypelnia Wykonawca.

'Podaie Wykonawca. W przypadku braku podania terminu dostawy prz.ezWykonawce w pkt. I Formularza ofertowego
- Zal4cznika nr 4 do SIWZ Zanawialacy przylmie, 2e Wykonawcazaoferowal maksyrralny termin dostawy tj . 6O dni
kalendarzowych. Jezeli Wykonawca wska2e inny termin dostawy ponad maks5rrnalny 6O dni kalendarzowych, oferta
zostanie odrzuconajako niezgodna z tresci4 SIWZ.
6
Pod.i" Wykonawca. W przypadku braku podania terminu gwarancji i rekojmi Wykonawca w pkt. 2 Formularza
ofertowego - Za)4cznika nr 4 do SIWZ Zamawiaj4cy pr4yjmie, 2e Wykonawca zaoferowal minimalny termin gwarancji
dostawy tj . 60 mlestgcy . Jeieli Wykonawca wska2e inny gwarancji ponad minimalny 6O mleslgcy, oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z treScia SIWZ.
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4. ZOBOWI{Z,UIEMY SE

do wykonania zam6wienia w terminie wskazanym w ofercie.

5. AKCEPTUJEIVIY warunki

platnoSci okreSlone przez Zamawiaj4cego

w Istotnych

postanowieniach

umowy.

6. TIWAZAMY SE

za nviryanychniniejsz4 ofert4przezczas wskazny w Specyfrkacji Istotnych Warunk6w
Zamowienia,tj.przezokres 30 dni uwzglgdniaj4c,2e termin skladania ofert jest pierwszym dniem biegu

terminu.

7. OSWIAD CZAIIY,2E
- Zam6wienie zamierzamv wykona6 samodzielnie lub

-

Zamierzamy powierzy6 wykonanie nastgpuj4cych czgici zam6wienia ni2ej wymienionym

podwykonawcom (*niepotrzebne slweilit, a wymagane informacje uzupelnit,

jeili

dotyczy):

OkreSlenie czgSci zam6wienia

L.p.

Nazwa czgSci zam6wienia

Nazwa podwykonawcy

powierzonej do wykonania
podwykonawcy (%o lub zl)

8. Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem bqdL malym lub Srednim przedsigbiorstwem (wlaiciwe
zaznaczyt):

Jtak !

nie

z dnia 6 maja 2003 r. dotycz4cym detinicji mikropnedsigbiorctw oraz malych i Srednich
pnedsigbiorstw (DzU. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Mikroprzedsigbiorstwo to pnedsigbiorctwo, ktdre zatrudnia mniej ni| 10 osdb i ktdrego roczny obnit lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 miliondw EUR.
Male przedsigbiorstwo to pnedsigbiorctwo, kldre zatrudnia mniej nii 50 ostib i ktdrego roczny obrdt lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 miliondw EUR
Srednie przedsigbiorstwa to pnedsigbiorctwa, ktdre nie sq mikropnedsigbiorstwami ani malymi pnedsigbiorctwami iktore
zatrudniaj4 mniej ni2 250 os6b ikt6rych roczny obr6t nieprzekracza 50 milion6w EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 mi lion6w EUR.
Zgodnie z zaleceniem Komisji
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9.

OSwiadczam,2e wypelnilem obowi4zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO7.
wobec osob frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo6rednio lub po6rednio pozyskalem w celu
ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postgpowaniu8.

10. Skladaj4c ofertg, informujem), Zamawiaj4cego, 2e wyb6r naszej oferty:
(LY przypadku wyboru opcji a), opcjg b) nale2y przelveilit. W przypadku wyboru opcji b), nale2y
uzupelnit wymagane informacje, a opcjg a) przelcreilit)

a) nie bgdzie prowadzi6 do powstaniauZamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
b) bgdzie prowadzi6 do powstani a t Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego.
Z uwagi nato, i2 wyb6r naszej oferty bgdzie
prowadzil do powstania obowiqzku podatkowego u

Warto5i towaru lub uslugi bez podatku od
towar6w i usfug

Zamaw iajqcego wskazuj g(emy) informacj e, o

kt6rych mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa
(rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub
Swiadczenie bgdzie prowadzii do powstania

obowi4zku podatkowego u Zamawiaj4cegoe

I 1 .Strony oferty od..... do ..... stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu art. I I ustawy z dnia
l6 kwietnia 1993 r. o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 z p62n.
zm.).Zastrzegamy, 2enie mog4 by6 one udostgpnione oraz wykazuiemy,i2zastrze2one informacje
stan owi4 taj emn i cA przeds igb ior stw a (wyp e I n i t j e 2 e I i doty c zy)

12. Do oferty

dol4czono nastgpuj4ce zal1czniki:

(data, imig i naanisko oroz podpis
upow ahni onego przedst aw

ic

iel

a ll/y konaw cy)

1
rozporz1dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z
przefwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/IVE (og6lne
rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I 19 z 04.05.2016, str. l).
8
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni2 bezpoSrednio jego dotycz4cych lub zachodzi wyl4czenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. l3 ust. 4 lub art. l4 ust. 5 RODO tre5ci oSwiadczenia wykonawca nie sklada (usunigcie
tredci o5wiadczenia np. przez jego wykreSlenie).

Wykonawca wypelnia tabele tylko w przypadku, gdy wybor jego oferty prowadzilby do powstania u Zamawi4j4cego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug.

e
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Zal4cznik nr 2a do SIWZ

Opis oferowanego samochodu osobowego
Marka samochodu: ......
(proszg poda6 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
wla5ciwoSci
samochod u/parametrylo

1

つん

Rok produkcji

fabrycznie nowy, pochodz4cy z
v'yprzeda2y rocznika 2019 lub
bie24cej produkcji na 2020 roku

DlugoS6 calkowita

powy2ej 4700 mm

standardowa (bez stylizacj i

i haka holowniczego)
●Ｄ

Szeroko66 bez lusterek

powyZej 1800 mm

Typ silnika

diesel

Pojemno$6 silnika

nlin.1960 cm3 do rnax.2400 cm3

6

Moc silnika

min.190 KM

7

Skrzynia bieg6w

automatyczna z napgdem 4x4

8

Nadwozie

typu SUW (5 drzwiowe) 7

4

osobowe

Kolor nadwozia

biatv

10

Szyby

przyciemn ione tylne szyby

Fotele

podgrzewane przod

つ４

9

r0

ityl

Brak podania przezWykonawcQ wymaganego wyposazeniapowoduje odrzucenie oferty

jako niezgodnej z SIWZ.
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2. Wymagane minimalne wyposaienie:

Lp.

Wymagane dla
samochodu

Wyposa2enie

Wykonawca podaje
dla oferowanego
samochodu (wpisad

TAK/NIE)tt
Poduszki powietrzne dla kierowcy

l

i pasahenzprzodu i ztylu

wymagane

つ４

wymagane

3

Tempomat z ogranicznikiem prgdkoSci

wymagane

4

Fabryczny alarm

wymagane

Immobiliser

wymagane

6

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

wymagane

7

Klimatyzacja min. 3-strefowa

wymagane

8

Filtr przeciwpylolvy

wymagane

9

Fabryczny

10

Nawigacja

wymagane

Wspomaganie ukladu kierowniczego oraz regulowana w dw6ch
plaszczy znach ko lumna kierown icy

wymagane

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

wymagane

13

Elektryczne otwierane szyby drzwi przednich itylnych

wymagane

14

E

ξυ

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

r

adio odfit arzacz

wymagane

う乙

lektryczn ie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewngtrzne

wymagane

Komplet opon zimowych (4 sa.) i komplet k6l letnich lub wymagane
wielosezonolvych ( z felgami ze stop6w lekkich) (4 srt.) oraz
komplet dywanik6w gumowych
16

Obrgcze ze stop6w lekkich

wymagane

17

Kolo zapasowe, podnoSnik i klucz

wymagane

(data, imig i nazwisko oraz podpis upowa2nionego
przedstawiciela Wykonawcy)

rrBrak podania przez Wykonawcg wymaganego
wyposazenia powoduje odrzucenie ofertyjako niezgodnej z SIWZ
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE
06wladczenle wvkonawcv
skladane na podstaⅥ rie art.25a ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wiei publicznych(dal荀 jakO:ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postOpOWania o udzielenie zaln6、 vienia publicznego pn.

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operac河 nego
prowadzonego przez GminO Brmsk,ul.Rynek 8,17‑120 Br

sk oSwiadczam,co nastOpttc:

10SWIADCZENIAp● ゞヾ゛?抒内SIWYKONAWCY:
OSwiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust
23 ustavty Pzp.

...... (miejscowoit),

dnia.

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

I

pkt 12-

r.

砂ο″ リ

OSwiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art.
... ustawy Pzp (podat majqcq zastosowanie podstawg wykluczenia
spoirdd wymienionych w art. 24 ust. pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). JednoczeSnie
oSwiadczam,2e w zwiryku z ww. okolicznoSci4, na podstawie art.24 ust. 8 ustawy Pzp
podj4lem nastgpujqce Srodki naprawcze:

..

I

リ
夕θ
″ブ
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OSwiadczam, 2e w stosunku do podwykonawcy/6w:

(podat pelnq nazwg/firmg, adres, a talde w zaleinoici od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CE\DG),
kt6remu zarrierzam powierzyd wykonania czgsc zam6wienia nie zachodzq podstawy
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia.

...... (miejscowoi6),

dnia.

.......

r.

砂ο
″リ

OSwiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powy2szych o5wiadczeniach s4 aktualne i
zgodne

z

prawdq oraz zostalv przedstawione

Zamaw iaj 4c e go w b\4d

pny

prze

d

(miejscowoit),

z

pelnE SwiadomoSci4 konsekwencj

i

wprow adzenia

stawi ani u informacj i.

dnia

........ r.
砂ο″ リ

OSwiadczenie wvkonawcv
skladane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamriwieri publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
prowadzonego przez Gming Brarisk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk oSwiadczam, 2e spelniam
warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiaj1cego w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia.

...... (miejscowoit),

dnia.

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

r.

砂ο″ リ
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Zal4czniknr 4 do SIWZ

miejscowoSi,

(pieczE(, firmy)

data

OSWLq.DCZENIE
o przynaleLnoSci albo braku prrynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej
Niniej szym oSwiadczam, 2e:

1.

2.

nie nale2g/my do tej samej grupy kapitalowej z Zadnym z Wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli
oferty
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego pn. rrDostawa samochodu
osobowego
w formie leasingu operacyjnego" *
lub
naleZg/my do tej samej grupy kapitalowej z nastgpuj4cymi Wykonawcami, kt6rzy
zlo?yli oferty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: ,,Dostawa
samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnegoo'* w rozumieniu ustawy z 16
r.
2007
lutego
o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z20l8r. poz.798 zp6in. zm.).
Ponizej przedstawiamy listg Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w tym postgpowaniu
nalelqcychdo tej samej grupy kapitalowej:
1) ....

2) ....

3)....
4) ....

W przypadku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mohe przedstawid
dowody, 2e powi4zania z innym Wykonawc4 nie prowadzq do zaklicenia konkurencji w
postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia.

Uwaga!
Ninie.isze oirviaclczcr-,1. 1{1.konan'ca zobouiazanr .icst przckazac Ziuttituia.iilccrnu r,r'terminie
j clni od zantieszczenie na stronie itrterrrctorrr j infitrnrrrr"-ii" o ktt\r'c.l n1o\\';l r,r art. ll6 ust. 5ustau]'
Ptp.

(Podpis os6b uprawnionych do sldadania
oiwiadczeit woli w imieniu Lli,konawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki)

* niepotrzebne skreilit
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Zalqcznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku przeprowadzonego

postepowania zostanie zawarta umowa pomigdzy
Zarnawiajqcym a Wykonawc1. Zamawiaj4cy wymaga aby w Wykonawca w terminie 7 dni od
wyboru oferty przed podpisaniem umowy na przedmiot zam6wienia przedstawil do akceptacji
wz6r umowy leasingowej oraz harmonogram splat rat leasingowych. Zamawiaj1cy wymaga
aby w treSci umowy znalazly sig zapisy okre6lone w niniejszym zalqczniku i zobowi1zaria
wynikaj4ce ze zlohonej oferty.

l.

Umowa zostala zawarta w wyniku na podstawie dokonanego przez Zamawiaj4cego
wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustaw4 z dnia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wiefr publicznych
(tekst jednolity Dz. U.22018 r. poz.1986 zp62n. zm.).
2. Ilekro6 w umowie jst mowa o:
I ) Leasingodawcy - nale?y prze to rozumied Wykonawcg,
2) Leasingobiorcy- nale?y przeto rozumie6 ZamawiajEcego
Gming Brarisk
ul. Rynek 8,17 - 120 Brarfisk
5432069840 REGON 0s0659013

NrP

reprezentowan1 przez:
1)
Andrzeja Jankowskiego - Wrijta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Agnieszki Dygas,

3.
4.
5.

6.

jest leasing

operacyjny jednej sztuki fabrycznie nowego,
samochodu osobowego zgodnie zzal4czonqdo niniejszej umowy specyfikacj4 istotnych
warunk6w zam6wieni a wraz z zalqcznikami i ofert4 Wykonawcy/ Leasingodawcy.
Czas trwania umowy 60 miesigcy,licz4c 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 nale2y
uwzglgdnii termin wskazany w ofercie Wykonawcy). Wydanie samochodu nast4pi w
dniach od poniedzialku do pi4tku, w godzinach 8.30 - 15.30. Samoch6d nale?y podstawid
pod Urz4d Gminy Bransk ul. Rynek 8,17-120 Bransk.
Samoch6d podstawiony do Leasingobiorcy powinien byi:
a) dopuszczony do ruchu przez wlaSciwy organ administracji;
Przedmiotem umowy

b)
c)

7.

8.

zatankowany do pelna;
wyposaZony w komplet k6l (letnie i zimowe) zalohone zgodnie ze wskazaniami
atmosferycznymi;
Leasingodawca wyda Leasingobiorcy:
a) dow6d rejestracyjny;
b) instrukcjg obslugi;
c) kopig poSwiadczonq za zgodnoS6 z oryginalem karty pojazdu wraz z numerem
homologacji;
d) dokument gwarancyjny wystawiony prze producenta samochodu;
e) dokument tbezpieczenia zwarty na koszt Leasingobiorcy;
Leasingodawca poinformuje Leasingobiorcg o terminie odbioru samochodu w formie
pisemnej co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem odbioru.
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9.

10.

Odbi6r samochodu bgdzie potwierdzony protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez osobg upowa2nion4 ze strony Leasingodawcy i Leasingobiorcy.
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 oraz ..vqtznaczy
Leasingodawcy termin na usunigcie wad lub brak6w w terminie, nie d\u2szym niz 30 dni.
Po bezskutecznym uplywie tego terminu Leasingobiorca ma prawo odst4pi6 od umowy w
caloSci.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Leasingobiorca zobowi4zuje sig:
a) korzystad z samochodu w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem;
b) utrzymywa6 samoch6d w stanie przydatnym do um6wionego uZ1tku przez caly
okres obowiqzywania umowy oraz dokonyrrania wszelkich napraw koniecznych
do zachowania w stanie nie pogorszonym;
c) ponosi6 koszty pelnego ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie (OC, AC,
Assistance w ruchu krajowym i zagraricznym pojazd6w, I.INW) przez caly okres
objgty umow? oraz ponosid wszelkie koszty i oplaty serwisu.
d) nie dokonywa6 przebudowy samochodu;
e) informowa6 Wykonawcg / Leasingodawcg o ujawnionych w samochodzie wadach;
D nie oddawa6 samochodu osobom trzecim albo do nieodplatnego uzywania,
ograniczenie to nie dotyczy os6b zatrudnionych lub wykonuj4cych pracg narzecz
Zamawiajqcegol Leasingobiorcy na podstawie um6w o pracA Zlecenie lub o dzielo.
g) dokonywa6 splat rat leasingowych zgodnie z harmonogramem sptat stanowi4cym
integraln4 czeS6 umowy.
Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu od daty jego rejestracji w towarzystwie
ubezpieczen zaakceptowanym przez LeasingobiorcE na koszt Leasingobiorcy.
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 zagraricznym pojazd6w, NNW) od
wskazanegoprze siebie towarzystwaubezpieczeniowego. Leasingobiorca moZe skorzystad
z pr opozy cji Leasingodawcy lub samodzielnie wskaza6 towarzystwo ubezpieczeniowe, w
kt6rym przedmiot leasingu ubezpieczy na korzystniejszych warunkach.
Umowa ubezpieczenia bgdzie pokrywa6 ochron4 co najmniej ryzyko odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na terenie RP, autocasco (AC), ryzyko l<radzieZy i Assistance w ruchu
krajowym i zagranicznym pojazd6wa. oruz ubezpieczenie od nastgpstw nieszczgSliwych
wypadk6w (NNW). Umowg ubezpieczenia przedmiotu leasingu bgdzie zawieril.
Leasingodawca z Ubezpieczycielem na zasadach okreSlonych w og6lnych warunkach
ubezpieczenia.
Leasingobiorcy przysluguje prawo nabycia przedmiotu leasingu w terminie 14 dni od
wygaSnigcia umowy leasingu za cen7 w zlohonej ofercie tj. wartoSi wykupu przedmiotu
leasingu stanowi4c4 l,0o/o wartoSci samochodu, pod warunkiem uiszczenia wszystkich
oplat i naleZnoSci wynikaj4cych z umowy.
W przypadku, gdy Leasingobiorca nie nabgdzie przedmiotu leasingu po zakoriczeniu

umowy, jest zobowiqzany do niezwlocznego zwrotu przedmiotu leasingu v{raz ze
wszystkimi jego dokumentami ifabrycznym wyposuZeniemotrzymanylr;.przy odbiorze.
Po uplywie okresu leasingu atakZe w przypadku rozwi1zania lub wygaSnigcia umowy w
terminie 14 dni od jej zakonczenia Leasingobiorca wyda Leasingodawcy samoch6d
w siedzibie Leasingodawcy. Wydanie samochodu nast4pi na podstawie protokolu
podpisanego prze obie Strony. Powy2sze nie dotyczy sytuacji, gdy Leasingobiorca
korzysta z prawa wykupu.
Osoby luqvznaczone do koordynacji niniejszej umowy:
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l)

ze strony Leasingodawcy : Pan/Pani

2)

email:.

tel.

..@...

ze strony Leasingobiorcy :

Pan/Pani

tel.

3) email:.

..@...
19. Zmawiaj4cyl Leasingobiorca zaplaci Wykonawcy/ Leasingodawcy z tytulu naleaytej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczahowe w calkowitej

brutto
slownie:.
- podatek VAT w
wysokoSci

stawce.

-

.

......21.

....,w tym:
wysokoSci

zl.

.. ..o/o

wysokoSci

kwota neffo w
.....21.
Wyzej opisane wynagrodzenie zostanie zaplacone w wysoko6ci okreSlonej w zalo2onej
ofercie w spos6b szczeg6lowo okreslony w umowie leasingowej z uwzglEdnieniem
nastgpuj4cych skladnik6w:
a) oplata wstgpna w wysokoSci 50 000 zl brutto platna w terminie do 7 dni od podpisania
umowy;
b) 59 r6wnych rat leasingowych pierwsza rata platna 30 dni od dnia odbioru samochodu
pozostale zgodnie z harmonogftrmem splat stanowi4ce kwotg.

brutto

wysokoSci
c)

........z:1., w tym podatek VAT w wysokoSci
zl. o stawce......
.......% kwota netto w
.....21.

wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,0
kwotg.
... brutto

tym podatek VAT w wysokoSci

%

wartoSci samochodu tj.
....21., w

........21. o

kwota

wysokoSci
zl.

WartoSi wykupu platna bgdzie na podstawie informacji wskazanej w ostatniej fakturze
leasingowej lub fakturze proformie wystawionej przedzakohczeniem umowy leasingu.

20. Leasingodawca zaplaci Leasingobiorcy karg umown4 :
a) za niewydanie samochodu w terminie 30 dni kalendarzolvych (w przypadku wskazania
w ofercie kr6tszego terminu nale?y uwzglgdnid termin wskazany w ofercie
Wykonawcy) od daty zawarcia umowy w wysokoSci 0,1 oh kwoty, calkowitego
wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa w ust. 20, zakuhdy dzieh op62nieniaw wydaniu
samochodu,

b) w wysokoSci},2lYokwoty wartoSci calkowitego wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa
w ust. 20, wynagrodzenia, zaket2dy dziefi op62nienia 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 wynagrodzenia brutto , o
kt6rym mowa w ust. 20, a w przypadku czgsciowego odst4pienia 5%o wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy, kt6rego dotyczy odst4pienie.
21. Leasingobiorca zaplaci Leasingodawcy karg umown4 z przyczyn lea4cych po stronie
Leasingobiorcy, w wysokoSci 5olo calkowitego wynagrodzenia brutto , o kt6rym mowa w
ust. 20, a w przypadku czgSciowego odstEpienia 5oh wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, kt6rego doty czy odst4pienie.
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22. Leasingobiorca bEdzie m6gl odst4pi6 od umowy, jezeli Leasingodawca zaprzestal
prowadzenia dzia\alnoSci albo wszczgto wobec niego postepowanie likwidacyjne lub
upadloSciowe bqd? naprawcze w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiajqcy/Leasingobiorca powzi4l wiadomoSi o okolicznoSciach uzasadniajqcych
odst4pienie od umowy z tych przyczyn.
23. Leasingobiorca moae tak2e odst4pi6 od umowy w przypadku przewidzianym w art. 145
４
２

ustawy Pzp.
Leasingobiorcazastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania nazasadach og6lnych
przevry Zszaj4cych wysokoSd kar umownych.
Leasingobiorca moze rozwiapa(, umowg w trybie natychmiastowym, je2eli Leasingodawca
bgdzie sig op6znial z dostaw4 samochodu powy2ej 30 dni.
Rozwipanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
W przypadku odst4pienia lub rozwi1zania umowy przez LeasingobiorcQ z przyczyn, o
kt6rych mowa w ust. 21, 23, 24, Leasingobiorca jest zwolniony z obowi4zku zaplaty
Leasingodawcy wynagrodzenia platnego i nalehfiego za okres przypadaj4cy po dniu
rozwi4zania umowy.
28. Istotne zmiany u mowy leasingu wymagaj4 formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem niewa2noSci.
29. Leasingobiorca dopuszcza mo2liwo56 zmiarry umowy w zakresie:
a) w przypadku zmiany wysokoSci obowi4zuj4cej stawki podatku VAI w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nast4pi zmiana stawki podatku VAT dla
uslug objgtych przedmiotem Umowy. W takim przypadku
LeasingobiorcalZamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 zmiany wysokoSci
wynagrodzenia o kwotg r6wn4 rohnicy w kwocie podatku, jednak2e wyl4cznie co
do czgsci wynagrodzeniaza dostawy, kt6rych do dnia zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
b) zmiany oplat i prowizji obowiqzuj4cych u Leasingodawcy/ Wykonawcy.
Jednoczenie leasingodawca gwarantuj e stalq wysokoSd raty leasingowej.
30. Zmiany wskazane w ust. 29 sq dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia
Leasingobiorcy przez Leasingodawcg pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz
z wyjaSnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody
Leasingobiorcy.
31. Inne nieistotne zmiany do umowy takie jak np. zmianaos6b wyznaczonych do koordynacji
umowy, wymagaj4 zachowania formy pisemnej, w postaci skutecznego powiadomienia
drugiej Strony.
32. W przlpadku rozbie2noSci pomigdzy Og6lnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL)
przedstawionymi przez Leasingodawcg a Istotnymi Postanowieniami do Umowy,
pierwszeristwo bgd4 mie6 Istotne Postanowienia do Umowy.
33. Zakazana jest zmiana podmiotowa po stronie Leasingodawcy realizuj4cego zam6wienie.
５
２

６
２
７
２

do Umowy stosuje
sig przepisy kodeksu cywilnego, jeheli przepisy ustawy pzp nie stanowi4 inaczej.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Istotnymi Postanowieniami

35. Sprawy sporne bgd4 rozstrzygane przez s4d powszechnego wlaSciwy dla siedziby
Leasingobiorcy.
3 6. Klauzula lnformacyj na.
Zgodnie z art.l3 ust.l i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ll9 z
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04.05.2016■ ,st■ 1),dakゴ ,,RODO'',Zallnaw髭jaCy/Leasingobiorca infolllnje WykonawcO/
Leasingodawca a Leasingodawca potwierdza otrzymanie infolllladi,乾
1)administratorem danych osobowych Wykonawcy/Lcasingobiorcy oraz os6b,kt6rych dane
Wykonawca/Leasingodawca przekazal w ninilszym postOpowaniujest:
Urztt Gminy Br sk ulo Rynek 8,17‑120 Brmsk,tel.857375031,fax:857375804,
:

e―

mail:sekretariatの un.bransk.wrotapodlasia.pl

dane osobowe Wykonawcy/Leasingodawcy przetwarzane bOda na pOdStawie art.6 ust.1 lit.c
RODO w celu zwiaZanym z post9powaniem o udzielenie zalln6wienia publicznego pn.:,,''
prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego―

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 ro Prawo

zarn6wiei publicznych(Dz.U.z2018r.poz.1986 ze zm。 );

2)odbiOrcarni danych osobowych Wykonawcy bOd4 osoby lub podmiottt kt6rym
udostOpniona zostanie dokllmentacJa poStOpoWania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004■ ―Prawo zaln6wiei publicznych(Dz.U.z2018■

poz。

1986

ze zm。 ),dala,,ustawa PZP'';
3)dane OSObOwe Wykonawcy b9dO przechowywane,zgodnie z art.97 ust.l ustawy PZR prZez

okres 5 1at od dnia zakoiczenia postOpowania o udzielenie zalln6wienia.Dane te FnOga byこ

przechowywane przez okres dlu2szy ni2 wskazany,o ile wynika to z ustawy z dnia 14 1ipca

1983■ o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(tj.Dz.U.z2018■ poz.217z
p6乏 n.zm。 )i

prZepis6w wykonawczych do ta ustawy;

4)obowi響 乙
ek podania przez WykonawcO danych osobowych bezpoSrednio Wykonawcy
dotyczttych jest wymogiem ustawowym okrcSlonym w przepisach ustawy PZR
zwittanym z udzialern w postOpowaniu o udzielenie zarn6wienia publicznego;
konsekwende niepodania okrèlonych danych wynik巧 4 Z ustawy PZP;
5)w odniesieniudo danych osobowych Wykonawcy decytte nie b9dlpoddmowane w spos6b
zautomatyzowantt stosOWnie do art.22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
a) na pOdStawie art.15 RODO prawo dostOpu do danych osobowych dotycz〔 ドych

Wykonawcy;

b)

na pOdStawic art.16 RC)DO prawo do sprostowania Wykonawcy danych osobowych;

C) na pOdStawie art.18 RODO prawo 24dania od adrninistratora ograniczenia

d)

przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadk6w9 o kt6rych mowa w
art.18 ust.2 RODO;
praWO dO Wlliesienia skargi do Prezesa Urz9du Ochrony Danych Osobowych ul.

Stawki 2,00‑193 Warszawa,gdy uzna Wykonawca,2e przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy dotyczaCyCh narusza przepisy RODO;
7)Wykonawcy nie przyslug司 e:

a) W ZWi学 乙
ku

z art.17 ust.3 1it.b,d lub e RODO prawo do usllni9cia danych osobowych;

b) praWO dO przenoszenia danych osobowych,o kt6rym mowa w art.20 RODO;

C) na pOdStawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,gdy2 podstawa praWI1l prZetwarzania Wykonawcy danych osobowych
jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

Integralna CZ96Cia umoWy Sa:

1.Specyflkala istOtnych warunk6w zarn6wienia,
2.Oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Harmonograrn splat rat leasingu.
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