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Rozdzia  I 
Informacje ogólne 

 
§ 1. Wst p 
 

1.  PUK „STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gda ski, jako Inwestor, zwany dalej 
Zamawiaj cym, zaprasza do z enia ofert na zadanie p.n.: 
„Zakup i dostawa ( w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki fabrycznie 
nowego ci gnika komunalnego z kabin  w pe ni przeszklon  wraz z osprz tem” 

       Kod CPV 16700000-2 - ci gniki. 
2. Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 I 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759, z po n. zm. – zw. dalej „ustaw ”) 

3. Przedmiot zamówienia jest okre lony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ( SIWZ ) 

4. W przetargu mog  wzi  udzia  wykonawcy, którzy: 
- posiadaj  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e dysponuj  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 
- znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia 
- nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy 

5. Wykonawca sk adaj c ofert  musi zapewni  jej kompletno  i zgodno  z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

6. Upowa nionym do kontaktów z Wykonawcami jest pan Maciej Chodyna, telefon nr (058) 56-230-67 
7. Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni. 

 
§ 2. Zakres oferty 
 

1. Wykonawca powinien przed  ofert  na dostaw  okre lon  szczegó owo w Przedmiocie zamówienia 
( Rozdzia  II niniejszej SIWZ )  

2. Zamawiaj cy oczekuje, e dostawa zostanie zrealizowana w terminie podanym w Przedmiocie 
Zamówienia 

3. Ka dy Wykonawca mo e przed  tylko jedn  ofert , która swoim zakresem obejmowa  musi ca  
zamówienia 

4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych lub wariantowych 
 
§ 3. Wymagania formalno-prawne 
 

1. Wykonawca winien do czy  do oferty prawid owo wype nione nast puj ce dokumenty: 
a. formularz oferty – za cznik Nr 1 do SIWZ 
b. formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia – za cznik Nr 2 do SIWZ 
c. wiadczenie w trybie art. 22, ust 1 Ustawy – wed ug za czonego wzoru – za cznik Nr 3 do SIWZ 
d. aktualny (wystawiony nie wcze niej ni  na 6 miesi cy przed terminem otwarcia ofert) odpis z 

ciwego rejestru s dowego albo za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej (w 
przypadku spó ek cywilnych wpisy wszystkich wspólników + umowa spó ki) 

e. pisemne pe nomocnictwo osób podpisuj cych ofert  do podejmowania zobowi za  w imieniu 
Wykonawcy, je li nie wynika ono z dokumentów za czonych do oferty 

f. za wiadczenie w ciwego Urz du Skarbowego o nie zaleganiu z op acaniem podatków wystawione nie 
wcze niej ni  na 3 miesi ce  przed up ywem terminu sk adania ofert 

g. za wiadczenie w ciwego oddzia u ZUS o nie zaleganiu z op acaniem sk adek i innych op at, 
wystawione nie wcze niej ni  na 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert 

h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa nego za wiadczenia w ciwego 
organu s dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1 
pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcze niej ni  na 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert 

i. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, 
wystawiona nie wcze niej ni  na 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert 
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j. wykaz min. czterech zrealizowanych w ci gu ostatnich 3 lat zamówie  odpowiadaj cych swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia – Za cznik Nr 4 do SIWZ 

k. wiadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub o wiadczenie Wykonawcy o dostarczeniu 
dokumentów niezb dnych do zarejestrowania pojazdu kompletnego w dniu przekazania pojazdu do 
eksploatacji 

l. wykaz kosztów przegl dów serwisowych w okresie gwarancji  
m. dowód wniesienia wadium 
n. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, Umowa reguluj ca 

wspó prac  podmiotów okre laj ca udzia  i zakres ka dego z uczestników konsorcjum w realizacji 
zamówienia, a tak e dokumenty wymienione w punktach  

a – h) wystawione winny by  na ka dy podmiot oddzielnie 
o. brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu spowoduje odrzucenie 

oferty bez dalszego jej rozpatrywania 
r.    wykonawca mo e za czy  do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spe niaj  warunki stawiane 

przez Ustaw , jednak Zamawiaj cy mo e nie rozpatrywa  tych dokumentów, je eli nie spe niaj  one 
warunków zamówienia. 

 
§ 4. Koszt z enia oferty 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem oferty i przed eniem swojej oferty. W adnym 
przypadku koszty te nie obci aj  Zamawiaj cego. 
 
§ 5. Wadium 
 

1. Wykonawca zobowi zany jest wnie  wadium w wysoko ci 3000 z  (s ownie: trzy tysi ce z otych 
00/100), 

2. Wadium  wniesione w: 
- pieni dzu (przed up ywem terminu sk adania ofert przelewem na konto Zamawiaj cego w Banku 

Millennium  S.A. Oddzia  Starogard Gda ski, nr konta 38116022020000000061952080 
3. Wykonawc , którego oferta nie b dzie zabezpieczona akceptowaln  form  wadium wyklucza si  z 

post powania o udzielenie zamówienia 
4. Dokument potwierdzaj cy wniesienie wadium nale y do czy  do oferty 
5. Zwrot wadium odbywa  si  b dzie zgodnie z zasadami okre lonymi w art. 46 Ustawy 
6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj cego, je eli odmówi podpisania umowy 

 
§ 6. Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych SIWZ 
 

1. Wykonawcy mog  zwróci  si  do Zamawiaj cego na pi mie o wyja nienie tre ci Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia. Je eli zapytanie wp ynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, 
Zamawiaj cy zobowi zany jest udzieli  wyja nie , niezw ocznie wysy aj c je, bez podawania ród a 
zapytania wszystkim wykonawcom, którym dor czono Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Wykonawcy mog  zwróci  si  do Zamawiaj cego na pi mie o udzielenie informacji niezb dnych dla 
prawid owego przygotowania oferty leasingowej. Je eli zapytanie wp ynie na co najmniej 6 dni przed 
terminem otwarcia ofert, Zamawiaj cy zobowi zany jest udzieli  wyja nie , niezw ocznie wysy aj c je, 
bez podawania ród a zapytania wszystkim wykonawcom, którym dor czono Specyfikacj  Istotnych 
Warunków Zamówienia 

3. Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania Wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci 
dotycz cych tre ci SIWZ 

 
§ 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed up ywem terminu do 
sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonan  modyfikacj  
Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wi ca. 
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Rozdzia  II 
Przedmiot zamówienia 

 
§ 8. Okre lenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest:  

„Zakup i dostawa( w formie leasingu operacyjnego)  jednej sztuki fabrycznie nowego ci gnika 
komunalnego z kabin  w pe ni przeszklon  wraz z osprz tem” 

 
§ 9. Wymagania (parametry) techniczne jakim odpowiada  musi oferowany pojazd: 

 
I. Ci gnik 
1. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU 
a. Ci gnik komunalny z kabin  w pe ni przeszklon  fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 
b. Pracuj cy na dwóch pr dko ciach 
c. Uk ad kierowniczy ze wspomaganiem – hydrostatyczna przek adnia kierownicza 
d. Podno nik tylny mechaniczny o ud wigu min. 1600 kg  
e. Wydajno  pompy hydraulicznej min. 36 dcm3/min 
f. Rozdzielacz hydrauliczny 2-sekcyjny 
g. Ilo  z czy hydraulicznych min. 1 ty  
h. Tylny wa ek odbioru mocy pracuj cy z pr dko ci  540 /750 
i. Moc na tylny WOM  min. 34,8 kM 
j. Ci nienie w uk adzie hydrauliki roboczej min. 185 bar. 
k. Kabina komfortowa klimatyzowana  z wentylacj  i ogrzewaniem. (Kabina ochronna – nie dopuszcza si  

zastosowania wymiennie ramy ochronnej) 
l. Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej 
. wiat a robocze przód i ty  
m. Liczba drzwi zamykanych 2 szt. 
n. Regulowana kierownica 
o. Sprz o jednotarczowe sterowane mechanicznie 
p. System hamulcowy tarczowy mokry   
2. JEDNOSTKA NAP DOWA 
a. Silnik cylindrowy, turbodo adowany wysokopr ny zasilany olejem nap dowym,  ch odzony ciecz , 

spe niaj cy norm  emisji spalin ETAP III A z wtryskiem mechanicznym 
b. Pojemno  silnika mi dzy 2000-2200 cm3 
c. Moc silnika wg normy 97/68/EC mi dzy 45 kM-48kM 

3. UK AD PRZENIESIENIA NAP DU 
a. Skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem biegów pe zaj cych 
b. Reduktor biegów pe zaj cych 
c. Liczba biegów przód  ty   24/24 
d. Zakres pr dko ci min./max. 0,18 km/h do 27 km/h 
e. Nap d na cztery ko a z mo liwo ci  roz czania 
f. Blokada mechanizmu ró nicowego osi tylnej – czana mechanicznie 
4. WYMIARY I MASY 
a. ugo  ca kowita pojazdu nie wi ksza ni  3800 mm;( z tylnym TUZ ) 
b. Szeroko  ca kowita pojazdu nie wi ksza ni  1700 mm 
c. Wysoko  pojazdu maksymalnie 2450 mm 
d. Rozstaw osi max. 1950 mm. 
e. Masa pojazdu max. 2000 kg. 



 5

f. Wylot uk adu wydechowego uszczelniony wzd  dolnej ramy ci gnika z lewej strony 
5. WYPOSA ENIE 
a. Joystick wielofunkcyjny do sterowania przednim tuzem i adowaczem czo owym 
b. Instalacja pneumatyczna 
c. Pojazd z  homologacj   do ci gni cia przyczepy o min. DMC - 5000 kg 
d. Przednie ko a opony 9,5-16 
e. Tylnie opony 13,6-26 
f. Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu 
g. Halogeny robocze z przodu min 2 szt. i z ty y pojazdu min. 2 szt. 
h. Licznik motogodzin 
i. Ga nica; 
j.. Zaczep transportowy zgodny z EEC 
k. wiat o ostrzegawcze koloru pomara czowego 
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDNIEGO ZACZEPU TUZ 
a. Przedni TUZ kat I 
b. Ud wig minimalny 800 kg w odleg ci 610mm od osi ci gie  
c. Dwu si ownikowy hydrauliczny 
d. Jedno gniazdo  hydrauliki na  przednim TUZ   
e. Sterowanie Joystickiem z kabiny ci gnika 
f. Gwarancja 12 miesi cy 
7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA P UGA DO NIEGU 
a. Zamontowany na ci gniku na przednim Tuzie 
b. Szeroko  robocza 1700 mm 

- elektrohydrauliczne niezale ne sterowanie 
- amortyzacja listwy zgarniaj cej na mi kkich spr ynach 
- dwa euro z cza 
- podpora postojowa 
- listwy zgarniaj ce wychylne gumowe 

c Z hydraulicznie regulowanym k tem ustawienia z mo liwo ci  regulacji: 
- odgarnianie w przód 
- odgarnianie w lewo 
-odgarnianie w prawo 
- odgarnianie symetrycznie w lewo-prawo 
- zbieranie do rodka 

d.  Gwarancja 12 miesi cy 
8. ADOWACZ CZO OWY 
a. Kompatybilny z  ci gnikiem komunalnym szybko sprz gaj cy 
b. Si a ud wigu mierzona na sworzniach min 1300 kg 
c. Amortyzacja dwustronna si owników 
d. Max wysoko  unoszenia  min 2960 mm 
e. Max k t wywrotu przy max. Wysoko ci 75 stopni   
f. ka adowacza z systemem szybkiej wymiany szeroko  robocza min 1800 mm 
g. boko  opuszczania dolnej kraw dzi ki – 15 cm 
h. Gwarancja 12 miesi cy 
9. PRZYCZEPA KOMUNALNA   
a. Przyczepa jedno osiowa  wywrót trójstronny  
b. Dop. masa ca kowita max  4990 kg  
c. adowno  minimum  3500 kg   
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d. Rama no na sztywna malowana proszkowo  
e. Jedna o  hamuj ca hamulec  pneumatyczny 
f. Wywrót  hydrauliczny  min 3 pozycje  
g. Hamulec r czny postojowy 
h. t wywrotny skrzyni adunkowej do ty u/ na boki 50 stopni na 46 stopni  
i. Grubo  blachy pod ogi min. 3 mm, grubo  blach burt min. 2 mm 
j. ugo  przyczepy  – 4800-4825 

szeroko   przyczepy – 2000-2100 
wysoko  do górnej kraw dzi burty – 2050-2100 

k. Wysoko cian skrzyni – 500 mm 
nadstawa burt  o wysoko ci 500 mm 

l. Pr dko  jazdy min. 30km/h 
. wietlenie 12 volt  
m.  Ogumienie 11,5/80-15,3 
n. Gwarancja min 24 miesi cy 
10. WARUNKI SERWISU 
a. Co najmniej jeden punkt serwisowy realizuj cy dostawy cz ci oraz obs ug  pogwarancyjn  , 

znajduj cy si  odleg ci do 15 km od siedziby 
b. Podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników 

Zamawiaj cego w zakresie obs ugi ci gnika i osprz tu. 
 

§ 10. Dodatkowe wymagania dotycz ce przedmiotu zamówienia 
 

1. Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – 24 godzin od momentu 
zg oszenia awarii za po rednictwem faxu lub telefonicznie 

2. Pojazd powinien posiada  niezb dne wyposa enie oraz dokumenty dopuszczaj ce go do ruchu 
drogowego w Polsce i umo liwiaj ce jego rejestracj  i eksploatacj  bezpo rednio po odbiorze 
przez Zamawiaj cego 

3. Oferent winien wskaza  punkty serwisowe , znajduj ce si  w odleg ci nie wi kszej ni  15 km 
od siedziby Zamawiaj cego. Wskazany punkt serwisowy winien mie  autoryzacj  Producenta 
od co najmniej trzech lat wstecz od dnia sk adania oferty. 

4. Wykonawca zapewni szkolenie obs ugi Zamawiaj cego 
5. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obs ugi pojazdu 
6. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca udzieli  na oferowany pojazd nast puj cych warunków 

gwarancji: 
- minimum 12 miesi cy  
   

§ 11. Dodatkowe wymagania dotycz ce formy i warunków p atno ci (leasingu) 
  

1. 
-  okres trwania umowy: 60 miesi cy (59 równych rat) 
- forma leasingu: operacyjny 
- op ata wst pna:                10% 
- warto  wykupu:              1% 
- oprocentowanie:                sta e ( raty niezmienne w ca ym okresie trwania umowy) 
-     waluta oferty:                    PLN 
-     umowa leasingu:               PLN 
 

2. Wykonawca dopuszcza zmian  harmonogramu p atno ci w okresie trwania umowy na wniosek 
zamawiaj cego 
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3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, oferta nie powinna uwzgl dnia  
kosztów ubezpieczenia 
4. Zamawiaj cy wyra a zgod  aby koszt podatku od rodków transportu i koszt rejestracji 
pojazdu by  refakturowany przez wykonawc  na Zamawiaj cego 
5. Zamawiaj cy wyra a zgod  na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy 
leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansuj cego z zastrze eniem, e postanowienia 
zawarte w SIWZ zostan  uwzgl dnione w umowie leasingowej.  

   
   
§ 12. Terminy wykonania umowy oraz lokalizacja zamówienia 
 

1. Oczekiwany termin przekazania pojazdu b cego przedmiotem zamówienia – 6 tygodni  
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiaj cego w Starogardzie 

Gda skim ul. Tczewska 22 
3. Przekazanie pojazdu b cego przedmiotem zamówienia odb dzie si  protokolarnie.  

 
 

Rozdzia  III 
Sposób przygotowania oferty 

 
§ 13. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi by  przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz Ustawy. Oferta powinna zawiera  Formularz oferty b cy za cznikiem w 
SIWZ 

2. Warunki formalne sporz dzenia oferty, których nie spe nienie mo e spowodowa  jej odrzucenie 
 zgodne z art. 24 Ustawy 

3. Oferta musi by  przygotowana w j zyku polskim, pisemnie, na papierze w sposób trwa y i 
czytelny 

4. Oferta musi by  z ona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna 
rozpoczyna  si  od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty 

5. Ka da strona oferty musi by  podpisana przez osob  lub osoby upowa nione do podpisywania 
dokumentów w imieniu Wykonawcy 

6. Ka da poprawka w Ofercie musi by  parafowana przez osob  lub osoby upowa nione do 
podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako za cznik do oferty do czy kopi  jakiego  dokumentu kopia 
ta winna by  potwierdzona za zgodno  z orygina em przez osob  podpisuj  ofert  

8. Cen  netto i cen  brutto (z podatkiem VAT) nale y podawa  w z otych polskich niezale nie od 
wchodz cych w jej sk ad elementów 

 
§ 14. Dokumenty stanowi ce ofert  
 

1. Wykonawca powinien przygotowa  komplet dokumentów sk adaj cych si  na ofert  zgodnie z § 
3, pkt. 1 niniejszej SIWZ 

2. Oferta przed ona przez Wykonawc  powinna zawiera : 
a) wype niony formularz oferty 
b) dokumenty wymienione w § 3, pkt. 1 SIWZ 
c) Inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy powinny by  przedstawione 

Zamawiaj cemu oraz spe niaj ce warunki stawiane przez Ustaw  
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§ 15. Oznakowanie oferty 
 

1. Oferta wraz z za cznikami musi by  z ona Zamawiaj cemu w zaklejonym, nie naruszonym 
opakowaniu tj. w kopercie zewn trznej i wewn trznej 

2. Zewn trzna i wewn trzna koperta winny by  zaadresowane do Zamawiaj cego, na nast puj cy 
adres: Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych *STARKOM* - Spó ka z o.o. w Starogardzie 
Gda skim  ul. Tczewska 22 83-200 Starogard Gda ski 
oraz oznakowane w sposób nast puj cy: 
„Zakup i dostawa( w formie leasingu operacyjnego)  jednej sztuki fabrycznie nowego 
ci gnika komunalnego z kabin  w pe ni przeszklon  wraz z osprz tem” – NIE OTWIERA  
PRZED 20.08.2014 godz. 915. 

3. Wewn trzna koperta winna dodatkowo wskazywa  nazw  i adres Wykonawcy wraz z 
numerami telefonów dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej oferty w 
przypadku, kiedy zostanie ona uznana a „spó nion ” 

4. Ofert  z ona po terminie sk adania ofert uznaje si  za „spó nion ” i zwraca bez otwierania 
koperty wewn trznej po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu bez wzgl du na 
przyczyn  opó nienia 

 
 
§ 16. Wskazanie miejsca i terminu sk adania ofert  
 

1. Zamkni  i oznakowan  zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ kopert  zawieraj  ofert  nale y 
 w siedzibie Zamawiaj cego w sekretariacie najpó niej do 20.08.2014 godz.900 

2. Zamawiaj cy mo e przed terminem sk adania ofert przed  termin ich sk adania z inicjatywy 
asnej lub przychylaj c si  do wniosku Wykonawcy, który z przyczyn od siebie niezale nych 

nie jest w stanie z  oferty w terminie 
 
§ 17. Modyfikacja i wycofanie ofert 
 

1. Wykonawca mo e przed terminem sk adania ofert wprowadzi  do z onej oferty zmiany,  
poprawki, modyfikacje i uzupe nienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe nienia do 

onych ofert musz  zosta  z one w opakowaniu zgodnie § 15 niniejszej SIWZ z 
dodatkowym napisem „MODYFIKACJA”. Oferty z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA” 
rozpatrywane b cznie z niezmienionymi zapisami oferty pierwotnej. 

2. Wykonawca mo e przed terminem sk adania ofert wycofa  z ona ofert  sk adaj c 
odpowiednie o wiadczenie w opakowaniu zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym 
napisem „WYCOFANE” 

 
 

Rozdzia  IV 
Otwarcie i ocena ofert 

 
§ 18. miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Komisyjne otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego pokój nr 4 (sekretariat) w dniu  
20.08.2014 r. o godz. 915 
 
§ 19. Informacje o trybie otwarcia ofert 
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1. Na pocz tku sesji otwarcia ofert zostan  przedstawieni cz onkowie komisji bior cy udzia  w 
post powaniu ze strony Zamawiaj cego 

2. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na 
sfinansowanie zamówienia 

3. Przedstawiciele Wykonawców, którzy b  obecni przy otwarciu ofert, powinni podpisa  list  
obecno ci 

4. Podczas sesji otwarcia jako pierwsze b  otwarte koperty dodatkowo oznakowane 
„MODYFIKACJA” i „WYCOFANE” 

5. W nast pnej kolejno ci zostan  otwarte koperty wewn trzne ofert nie wycofanych 
6. Podczas sesji otwarcia zostan  odczytane informacje zawarte w formularzach oferty, a 

mianowicie: 
a) nazwy i adresy Wykonawców 
b) ceny netto i brutto przedmiotu zamówienia 
c) termin dostawy przedmiotu zamówienia 
d) okresy gwarancji  

 
§ 20. Badanie ofert i ustalenie zgodno ci z wymaganiami 
 

1. Przed szczegó ow  ocen  ofert i kwalifikacj  Wykonawców komisja przetargowa 
Zamawiaj cego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy ka da z ofert: 

a) zosta a prawid owo podpisana 
b) jest kompletna zgodnie z wymogami § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ 
c) zosta o z one wadium zgodnie z § 5, pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej SIWZ 

2. Oferty spe niaj ce powy sze wymagania uznane zostan  za zgodne i b  poddane dalszemu 
badaniu 

3. Wykluczenia wykonawców z post powania 
Z ubiegania si  o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si  wykonawców, wobec 
których ziszczaj  przes anki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

4. Podstawy do odrzucenia oferty 
Zamawiaj cy odrzuca ofert  (zgodnie z art. 89 ustawy), która: 
– jest niezgodna z ustaw ; 
– lub jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z 

zastrze eniem zawartym w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy); 
– jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
– zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
– zosta a z ona przez wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do sk adania ofert; 
– zawiera b dy w obliczeniu ceny; 
– w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi  si  na 

poprawienie omy ki polegaj cej na niezgodno ci oferty ze specyfikacj  istotnych warunków 
zamówienia, niepowoduj cej istotnych zmian w tre ci oferty; 

– jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów. 
 

§ 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie 
 
1. Zamawiaj cy wyznaczy  nast puj ce kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wag ): 

 -  cena (zgodnie z § 22, pkt. 1a)    -  100 % 
  

2. Kryteria podlegaj  ocenie punktowej przez komisj  przetargow  proporcjonalnie do ich znaczenia 
(wagi) 
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3. Oferty b  oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie ka dego z kryteriów podanych w § 21, pkt. 1 niniejszej SIWZ 

 
§ 22. Opis sposobu dokonania oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych  
            w § 21  
 

1.Sposób oceniania ofert: 
a) w kryterium „cena” zostanie zastosowany nast puj cy wzór arytmetyczny: 

L = n : w x a 
gdzie: L – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium 

  n – najni sza warto  z zaoferowanych 
  w – warto  z badanej oferty 
  a – warto  liczbowa wagi kryterium z godnie z § 21, pkt. 1 SIWZ 

 
2.Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenie wyników do dwóch miejsc po przecinku 
3.Zamawiaj cy wybiera ofert  najkorzystniejsz  spo ród ofert nie odrzuconych, wy cznie na 
podstawie kryteriów oceny ofert, przez co nale y rozumie  ofert , która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w § 21, niniejszej SIWZ 

 
§ 23. Og oszenie wyników post powania 
 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezw ocznie wys ane do wszystkich 
Wykonawców po zako czeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie wywieszone na tablicy 
og osze  w siedzibie Zamawiaj cego 

2. Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia, je eli wyst pi  przes anki 
okre lone w art. 93 Ustawy 
 

 
Rozdzia  V 

Uwagi ko cowe 
 
§ 24. Istotne dla Zamawiaj cego postanowienia, które zostan  wprowadzone do 
tre ci Umowy 
 
 1.  Umowa zostanie zawarta pomi dzy Zamawiaj cym a wybranym Wykonawc . 
 2.  Umowa okre li: 

a) strony umowy, 
b) rodzaj pojazdu, 
c) okre lenie przedmiotu zamówienia 
d) warunki p atno ci 

 
§ 25. Informacja o wszelkich formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po 
zako czeniu przetargu w celu zawarcia umowy (art. 94 Ustawy) 
 
 1.  Wybrany Wykonawca jest zobowi zany do podpisania umowy po 7 dniach od czasu og oszenia 

wyników post powania i ich uprawomocnienia si , w terminie nie d szym ni  termin zwi zania 
ofert  
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2 Wybrany Wykonawca jest zobowi zany skontaktowa  si  w terminie 3 dni od momentu 
powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodni  kwestie konieczne do sprawnego zawarcia 
umowy 

 
§ 26. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej 
 

1. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci 
Zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, 
do której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy Pzp. 

2. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

3. Odwo anie wnosi si  w terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci 
Zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób 
okre lony w art. 27 ust.2, albo w terminie 15 dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób – w 
przypadku gdy warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

4. Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w ust.1 i 2 wnosi si  w przypadku zamówie , 
których warto  jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust.8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu 
nale ytej staranno ci mo na by o powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych 
podstaw  jego wniesienia. 

 
§ 27. Postanowienia ko cowe 
 

    W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówie  Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 
poz.759 ze zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

     Niniejsz  specyfikacj  oraz ewentualne wyja nienia do niej lub modyfikacje, a tak e wyniki 
post powania udost pnia si  na stronie internetowej o adresie: http://www.bip.kzg.zg.pl 

 
 
§ 28. Za czniki do specyfikacji 
 

- Za cznik Nr 1  -  Formularz oferty, 
 - Za cznik Nr 2  -  Za enia techniczne dla pojazdu, ci gnika komunalnego z 

kabin  w pe ni przeszklon  wraz z osprz tem,                          
- Za cznik Nr 3  -  wiadczenie, 

  - Za cznik Nr 4 -  Wykaz zrealizowanych w ci gu ostatnich trzech lat zamówie     
       odpowiadaj cych swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 
              - Za cznik Nr 5            -             Warunki leasingu zgodnie z  § 11 SIWZ 
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        Za cznik Nr 1 do siwz 
 
 
 
Nazwa  i  siedziba  Oferenta 
_____________________________ 
_____________________________ 
RHB _________________________ 
REGON  ______________________ 
Bank : ________________________ 
Nr rach. :  _____________________ 
 
 
 

Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych 
*STARKOM* - Spó ka z o.o.  
ul.  Tczewska 22 
83 – 200 Starogard Gda ski 

 
 
 

O F E R T A 
 
 
 
1. Odpowiadaj c  na  zaproszenie do przetargu nieograniczonego na:   
„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki fabrycznie nowego 
ci gnika komunalnego z kabin  w pe ni przeszklon  wraz z osprz tem” 

 og oszonego w BZP nr _____ z dnia ______________ poz._____________, oferujemy: 
 
- Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi - _______________________   z  
- Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi - ________________________ z  
- Cena ofertowa netto ( zgodnie z  Za cznikiem Nr 5 do SIWZ ,  
    uwzgl dniaj c warunki przedstawione w § 11  SIWZ ) - ________________________ z  
- Termin dostawy przedmiotu zamówienia ( 6 tygodni) - ________________________   

  
Opis  techniczny przedmiotu  zamówienia  (specyfikacja  okre laj ca  warunki      

techniczno – eksploatacyjne i  wyposa enie  pojazdu) zawiera  za cznik Nr 2 do  oferty. 
 
3.   Szczegó owe warunki leasingu dla przedmiotu zamówienia zawiera za cznik do oferty 

 
4.  O wiadczamy,  e  zapoznali my  si   ze  Specyfikacj   Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie  wnosimy  

do  niej   zastrze  oraz uzyskali my niezb dne informacje do przygotowania oferty 
 
4.  O wiadczamy,  e  uwa amy  si   zwi zani  niniejsz   ofert   na  czas  wskazany  w  Specyfikacji  Istotnych   

Warunków  Zamówienia   
 
6 .O wiadczamy,  e oferowany pojazd spe nia wszystkie wymagania Zamawiaj cego zawarte w Specyfikacji   

    Istotnych Warunków Zamówienia  
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7. Wadium  w  kwocie  ________________  z   zosta o  wniesione  w  dniu  ________________    r   w  
formie  ________________________________________________________________________ ( 
potwierdzenie w za czeniu ) . 

 
8.O wiadczamy,  e  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (w rozdz. V, § 25) 
postanowienia które zostan  wprowadzone do projektu umowy  zosta y  przez  nas  zaakceptowane  i  
zobowi zujemy  si   w  przypadku   wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wy ej  wymienionych  
warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiaj cego.  Jeste my  wiadomi,  e  gdyby  
z  naszej  winy  nie  dosz o  do  zawarcia  umowy  wniesione  wadium  podlega  przepadkowi . 

 
9. Za cznikami  do  niniejszej  oferty   s   : 

 
 Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia, wed ug za cznika Nr 2 do SIWZ,   
 wiadczenie w trybie art. 22, ust 1 UZP, wed ug za cznika Nr 3 do SIWZ, 
 Dokument dopuszczaj cy Wykonawc  do obrotu prawnego, 
 Pisemne pe nomocnictwo osób do podejmowania zobowi za  w imieniu Wykonawcy,  
 Za wiadczenie  z  Urz du Skarbowego,  
 Za wiadczenie  z  ZUS, 
 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa nego za wiadczenia w ciwego organu s dowego 

lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre lonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, 
 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, 
 Wykaz zrealizowanych zamówie , wed ug za cznika Nr 4 do SIWZ, 
 wiadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub o wiadczenie Wykonawcy o dostarczeniu dokumentów 

niezb dnych do zarejestrowania pojazdu kompletnego w dniu przekazania pojazdu do eksploatacji, 
 Wykaz kosztów przegl dów serwisowych dla podwozia w okresie gwarancji, 
 Wykaz kosztów przegl dów serwisowych dla zabudowy w okresie gwarancji, 
 Warunki leasingu zgodnie z Za cznikiem Nr 5 do SIWZ uwzgl dniaj c warunki przedstawione w  § 11 SIWZ, 
 Dowód  wniesienia  wadium, 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________         
 ________________________________________________   

     
 
 
 
 
_________________________,  dn. ________________________ 
             (miejscowo ) 
 
 
 
       

        
  
 _________________________________________________
  ( podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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                 Za cznik  nr 2 do SIWZ 
 
 
Za enia techniczne dla pojazdu, ci gnika komunalnego z kabin  w pe ni 
przeszklon  wraz z osprz tem: 
 

Ze wzgl du na sta  eksploatacj  oraz gara owanie na wolnym powietrzu. Przedmiotowy ci gnik b dzie 
nara ony na czynniki pogodowe, spotykane w polskiej strefie klimatycznej.  
Ci gnik musi: 

 spe nia  wymagania okre lone w ustawie z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908 z pó n. zm.) oraz by  dopuszczony do poruszania si  po drogach publicznych zgodnie 
rozporz dzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju; 

 posiada  wpis w ksi ce gwarancyjnej, dotycz cy informacji o okresie obowi zywania gwarancji w 
przypadku wyst powania ró nic wynikaj cych z podpisanej umowy; 

 mie  mo liwo  agregowania maszyn i urz dze  komunalnych zawieszanych i przyczepianych (uk ad 
zawieszania maszyn i narz dzi), spe niaj cy wymagania z zakresu ergonomii i BHP.  

 

I. Ci gnik Parametr 
wymagany 

TAK 
NIE 

1. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU   
a. Ci gnik komunalny z kabin  w pe ni przeszklon  fabrycznie nowy, rok 

produkcji 2014 
p/w  

b. Pracuj cy na dwóch pr dko ciach p/w  
c. Uk ad kierowniczy ze wspomaganiem – hydrostatyczna przek adnia 

kierownicza 
p/w  

d. Podno nik tylny mechaniczny o ud wigu min. 1600 kg  p/w  
e. Wydajno  pompy hydraulicznej min. 36 dcm3/min p/w  
f. Rozdzielacz hydrauliczny 2-sekcyjny p/w  
g. Ilo  z czy hydraulicznych min. 1 ty  p/w  
h. Tylny wa ek odbioru mocy pracuj cy z pr dko ci  540 /750 p/w  
i. Moc na tylny WOM  min. 34,8 kM p/w  
j.  Ci nienie w uk adzie hydrauliki roboczej min. 185 bar. p/w  
k. Kabina komfortowa klimatyzowana  z wentylacj  i ogrzewaniem. (Kabina 

ochronna – nie dopuszcza si  zastosowania wymiennie ramy ochronnej) 
p/w  

l. Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej p/w  
. wiat a robocze przód i ty  p/w  
m. Liczba drzwi zamykanych 2 szt. p/w  
n. Regulowana kierownica p/w  
o. Sprz o jednotarczowe sterowane mechanicznie p/w  
p. System hamulcowy mokry p/w  
2. JEDNOSTKA NAP DOWA   
a. Silnik cylindrowy, turbodo adowany wysokopr ny zasilany olejem 

nap dowym,  ch odzony ciecz , spe niaj cy norm  emisji spalin ETAP III A 
z wtryskiem mechanicznym 

p/w  

b. Pojemno  silnika mi dzy 2000-2200 cm3 p/w  
c. Moc silnika wg normy 97/68/EC mi dzy 45 kM-48kM p/w  
3. UK AD PRZENIESIENIA NAP DU   
a. Skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana z rewersem i 

reduktorem biegów pe zaj cych 
p/w  

b. Reduktor biegów pe zaj cych p/w  
c. Liczba biegów przód  ty   24/24 p/w  
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d. Zakres pr dko ci min./max. 0,18 km/h do 27 km/h p/w  
e. Nap d na cztery ko a z mo liwo ci  roz czania p/w  
f. Blokada mechanizmu ró nicowego osi tylnej – w czana mechanicznie p/w  
4. WYMIARY I MASY   
a. ugo  ca kowita pojazdu nie wi ksza ni  3800 mm;( z tylnym TUZ ) p/w  
b. Szeroko  ca kowita pojazdu nie wi ksza ni  1700 mm p/w  
c. Wysoko  pojazdu maksymalnie 2450 mm p/w  
d. Rozstaw osi max. 1950 mm. p/w  
e. Masa pojazdu max. 2000 kg. p/w  
f. Wylot uk adu wydechowego uszczelniony wzd  dolnej ramy ci gnika z 

lewej strony 
p/w  

5. WYPOSA ENIE   
a. Joystick wielofunkcyjny do sterowania przednim tuzem i adowaczem 

czo owym 
p/w  

b. Instalacja pneumatyczna p/w  
c Pojazd z  homologacj   do ci gni cia przyczepy o min. DMC - 5000 kg p/w  
d. Przednie ko a opony 9,5-16 p/w  
e. Tylnie opony 13,6-26 p/w  
f. Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu p/w  
g. Halogeny robocze z przodu min 2 szt. i z ty y pojazdu min. 2 szt. p/w  
h. Licznik motogodzin p/w  
i. Ga nica; p/w  
j. Zaczep transportowy zgodny z EEC p/w  
k. wiat o ostrzegawcze koloru pomara czowego p/w  
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDNIEGO ZACZEPU TUZ   
a. Przedni TUZ kat I p/w  
b. Ud wig minimalny 800 kg w odleg ci 610mm od osi ci gie  p/w  
c. Dwu si ownikowy hydrauliczny p/w  
d. Jedno gniazdo  hydrauliki na  przednim TUZ   p/w  
e. Sterowanie Joystickiem z kabiny ci gnika p/w  
f. Gwarancja 12 miesiecy   
7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA P UGA DO NIEGU   

a. Zamontowany na ci gniku na przednim Tuzie p/w  
b. Szeroko  robocza 1700 mm 

- elektrohydrauliczne niezale ne sterowanie 
- amortyzacja listwy zgarniaj cej na mi kkich spr ynach 
- dwa euro z cza 
- podpora postojowa 
- listwy zgarniaj ce wychylne gumowe 

p/w  

c Z hydraulicznie regulowanym k tem ustawienia z mo liwo ci  
regulacji: 
- odgarnianie w przód 
- odgarnianie w lewo 
-odgarnianie w prawo 
- odgarnianie symetrycznie w lewo-prawo 
- zbieranie do rodka 

p/w  

d. Gwarancja 12 miesi cy   
8. ADOWACZ CZO OWY   
a. Kompatybilny z  ci gnikiem komunalnym szybko sprz gaj cy p/w  
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b. Si a ud wigu mierzona na sworzniach min 1300 kg p/w  
c Amortyzacja dwustronna si owników p/w  
d. Max wysoko  unoszenia  min 2960 mm p/w  
e. Max k t wywrotu przy max. Wysoko ci 75 stopni   p/w  
f. ka adowacza z systemem szybkiej wymiany szeroko  robocza min 

1800 mm 
p/w  

g. boko  opuszczania dolnej kraw dzi ki – 15 cm p/w  
h. Gwarancja 12 miesi cy   

9. PRZYCZEPA KOMUNALNA     

a. Przyczepa jedno osiowa  wywrót trójstronny  p/w  
b. Dop. masa ca kowita max  4990 kg  p/w  
c. adowno  minimum  3500 kg   p/w  
d. Rama no na sztywna malowana proszkowo  p/w  
e. Jedna o  hamuj ca hamulec  pneumatyczny p/w  
f. Wywrót  hydrauliczny  min 3 pozycje  p/w  
g. Hamulec r czny postojowy p/w  
h. t wywrotny skrzyni adunkowej do ty u/ na boki 50 stopni na 46 stopni  p/w  
i. Grubo  blachy pod ogi min. 3 mm, grubo  blach burt min. 2 mm p/w  
j.  ugo  przyczepy  – 4800-4825 

szeroko   przyczepy – 2000-2100 
wysoko  do górnej kraw dzi burty – 2050-2100 

p/w  

k. Wysoko cian skrzyni – 500 mm 
nadstawa burt  o wysoko ci 500 mm 

p/w  

l. Pr dko  jazdy min. 30km/h p/w  
. wietlenie 12 volt  p/w  

m. Ogumienie 11,5/80-15,3 p/w  
n. Gwarancja min 24 miesi cy p/w  
10. WARUNKI SERWISU   
a. Co najmniej jeden punkt serwisowy realizuj cy dostawy cz ci oraz 

obs ug  pogwarancyjn  , znajduj cy si  odleg ci do 15 km od siedziby 
p/w  

b. Podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca 
przeszkoli pracowników Zamawiaj cego w zakresie obs ugi ci gnika i 
osprz tu. 

p/w 
 

 
Uwaga:   

1. Symbol p/w w kolumnie „Parametr wymagany” oznacza: parametr obowi zkowo wymagany 
przez Zamawiaj cego. W przypadku spe nienia okre lonego wymagania nale y w kolumnie „ 
Propozycje oferenta „ wpisa  s owo: TAK.  

 
 
 
 
 
 
 
________________________ dnia, ...............................2014r   
            (miejscowo )  

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

         ( podpis Wykonawcy ) 
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         Za cznik nr 3 do SIWZ 
 
 
     wiadczenie 
 
 
O spe nieniu wymogów art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 
9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177). 
 
 
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup i dostaw  jednej 
sztuki pojazdu fabrycznie nowego ci gnika rolniczego ” o wiadczam, e: 
 
Ja:     ________________________________________________________ 
 
Zamieszka y:  ________________________________________________________ 
 
Reprezentuj c firm : ________________________________________________________  
   ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci, 
2. Posiadamy niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e dysponujemy osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 
3. Znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, a to oznacza, e: 

 
a) w ci gu ostatnich trzech lat przed wszcz ciem post powania nie wyrz dzili my szkody nie 

wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, 
b) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub nie og oszono upad ci 
c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub zdrowotne, 
d) nie skazano nas prawomocnie za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o 

udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, 

e) w stosunku do nas s d nie orzek  zakazu ubiegania si  o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro ba kary, 

f) nie wykonywali my czynno ci zwi zanych z przygotowaniem prowadzonego post powania i nie 
pos ugiwali my si  w celu sporz dzenia ofert osobami uczestnicz cymi w dokonywaniu tych 
czynno ci 

g) nie z yli my nieprawdziwych informacji maj cych wp yw na wynik prowadzonego post powania, 
h) wszystkie wymagane o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu i dokumenty 

potwierdzaj ce spe nienie tych warunków zosta y przez nie z one, 
i) wnie li my wadium 

 
 
 
 
 
 
_________________________, dn. ................................2014 r. 
          (miejscowo ) 

                                                       ......................................................... 
         ( podpis Wykonawcy ) 
  



     
               Za cznik Nr 4 do SIWZ 

  
 
 

(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 

Wykaz min. czterech zrealizowanych w ci gu ostatnich trzech lat zamówie  odpowiadaj cych swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia 

         
 

L.p. Odbiorca (nazwa i adres) Nazwa zadania Warto  dostawy 
brutto PLN / szt. 

Termin realizacji 
zadania 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 
 
 

................................................................... 
                             Podpis 



Za cznik Nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

Warunki leasingu zgodnie z  § 11 SIWZ 
 
 
 
 
1. Cena przedmiotu netto ..........................  PLN 
 

 
 

2. Cena ofertowa netto (suma: wiersz 1 do 3 z poni szej tabeli) ......................... PLN 
 
co stanowi cena netto: ……………………z ,  
podatek VAT w wysoko ci ……… % 
cena brutto: …………………………….……z . 
 
 
 
 
L.p. Rodzaj sk adnika ceny Liczba 

op at 

Op ata 

 w % 

Kwota netto 

w PLN 

VAT Kwota brutto 

w PLN 

1 Op ata wst pna (czynsz 

inicjalny) 

1 10    

2 

 

Rata leasingowa 59  59x…………….PLN 

=…………………. 

  

3 

 

Warto  ko cowa 1 1    

Suma (wiersz 1 do 3 )     

 

 
 

 _________________________________________________
  ( podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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