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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice. 

2. Definicje. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

1) Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiającego – uważa się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.,  

z siedziba w Starych Babicach (ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.). 

3) SIWZ – uważa się Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. 

4) IDW – uważa się Instrukcje dla Wykonawców (jedna z trzech części wchodzących w skład SIWZ). 

5) Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

4. Adres strony internetowej. 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 

dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: www.eko-babice.pl 

5. Przedmiot zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia znajduję się w III części SIWZ 

6. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

7. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

Zamawiający przewiduje / nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

8. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia 18 grudnia 2020 roku. 

  

http://www.eko-babice.pl/
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10. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.2. SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp 

oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego 

podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 10.2.SIWZ. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 
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11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. 

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  

pkt 1 i 8 Pzp, tj. Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508 ze zm.) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 

chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 

1) Do oferty (Formularz stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 

do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. W celu oceny, czy Wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Uwaga: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. 

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). 

f) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ). 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
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3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 Pzp. 

Uwaga: 

Nie należy składać wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 12.2. SIWZ. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.2.1) ppkt a)-d) SIWZ składa dokumenty 

wystawione w formie i terminach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993), tj. Wykonawca 

składa:  

- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument,  

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

Dokumenty te muszą być wystawione w terminach określonych w pkt 12.2.1) ppkt a)-d) SIWZ. 

7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  

16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, 

poz. 1993). 
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9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 12.2.1) SIWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

14. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą 

w PLN. 

17. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  oferta może dotyczyć wynajmu 

wszystkich lub jednego, lub dwóch lub trzech lub czterech lub pięciu samochodów. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
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upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego 

upoważnione. 

5) Załączniki dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z podaną. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

8) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. 

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4) Stosowne wypełnienia załączników do niniejszej SIWZ mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 

dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 

reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. 

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w przypadku 

pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 17 SIWZ w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. Załączniki posiadające formę oświadczeń powinny być złożone w formie 

oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
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(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Załączniknr 1 – Oferta Wykonawcy; 

b) Załączniknr 3 – Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ 

c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

oudzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

wsprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile 

stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 

są jawne bez zastrzeżeń. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 roku (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 

zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w sprawach przedmiotu zamówienia Renata Skalska tel. 022 722 92 89, wew. 106 

2) w sprawach formalno-prawnych:  Radosław Drożdżewski tel. 022 722 92 89, wew. 220  
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19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starych Babicach, ul. Gen. Kutrzeby 36, pokój 

nr 14 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  26 – 11 – 2020 r. do godz.  12
00

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Nadawca: 

 

nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn. 

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

(Nr referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020) 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

26 – 11 – 2020 r. godz. 12
05

 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starych Babicach, ul. Gen. Kutrzeby 36, pokój  

nr 21 (Sala Konferencyjna) 

w dniu  26 – 11 – 2020 r. o godz.  12
05 

21. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podstawą do określenia łącznej ceny oferty jest pełen zakres zamówienia określony  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Łączna cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

3. Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto podaną w złotych z dokładnością do 1 grosza. 

4. Żadna z cen zaoferowanych w ofercie nie może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę miesięcznego najmu dla każdego z oferowanych 

samochodów. Cena ta powinna obejmować zarówno miesięczny koszt najmu jak i zryczałtowany 

miesięczny koszt przewidywanych remontów samochodów lub ewentualny koszt  podstawiania 

jednostek sprzętowych zastępczych za niesprawny pojazd. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający do oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

7. Wartość końcową oferty stanowi suma wartości oraz obliczonego podatku VAT. 

8. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
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23. Kryteria oceny ofert. 

1. Kryterium to będzie rozpatrywane dla każdego samochodu niezależnie czy oferent złoży ofertę 

na 1, 2, 3, 4, czy 5 samochodów. Łącznie oferta każdego z Wykonawców może uzyskać na 

podstawie wszystkich kryteriów oceny ofert maksymalnie 100 pkt. Przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

KRYTERIUM 

 

WAGA 

KRYTERIUM 

stanowiąca 

maksymalną liczbę 

punktów możliwą 

do uzyskania przez 

Wykonawcę w 

ramach danego 

kryterium 

 

 

SPOSÓB OCENY 

C1 

Cena (brutto) 
60 pkt 

 

Ocena punktowa poszczególnych ofert w 

ramach kryterium „Cena” zostanie 

obliczona zgodnie z następującym wzorem: 

C1= Cb/ Cn x 60  

 

gdzie: 

C1 - liczba punktów uzyskanych 

w ramach kryterium „Cena”, 

Cb          najniższa cena 

Cn          cena w ofercie ocenianej 

 

W ramach kryterium „Cena” oferta 

zawierająca najniższą łączną cenę brutto 

otrzyma 60 pkt a oferta najwyższa 

proporcjonalnie wg wzoru  

Ocena punktowa poszczególnych ofert w 

ramach kryterium „Cena” zostanie 

dokonana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

W przypadku, gdy w postępowaniu 

zostanie wniesiona tylko jedna ważna 

oferta, otrzyma ona w ramach kryterium 

„Cena” 60 pkt 

Każdy z wykonawców podaje cenę oferty 

dla każdego z samochodów oddzielnie. 

Skutkuje to oddzielną oceną każdego 

samochodu. 
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C2 

Norma ekologiczna 

(zgodnie z Europejskim 

Standardem Emisji Spalin) 

10 pkt 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie 

zaoferowane samochody spełniały 

minimalną normę Europejskiego 

Standardu Emisji Spalin EUR 5. 

  

Za każdy zaoferowany samochód 

spełniający minimalną wymaganą przez 

Zamawiającego normę EUR 5 wykonawca 

otrzyma w ramach kryterium „Norma 

ekologiczna” 0 pkt 

 

Za zaoferowanie każdego  samochodów 

spełniających normę EUR 6 wykonawca 

otrzyma w ramach kryterium „Norma 

ekologiczna” 10 pkt 

 

C3 

System GPS XTrack 
10 pkt 

 

W związku z prowadzoną przez 

Zamawiającego działalnością gospodarczą 

obejmującą w szczególności odbiór i 

przewóz drogowy odpadów komunalnych 

wszystkie zaoferowane samochody muszą 

być wyposażone w system rejestracji 

codziennych tras przejazdu GPS XTrack z 

czujnikiem otwarcia odwłoka informujący o 

wyładunku odpadów. 

 

Wykonawcy mogą jednak zaoferować 

samochody, które nie posiadają systemu 

GPS XTrack. W takim przypadku 

wykonawca obowiązany będzie wyrazić 

zgodę na samodzielny montaż przez 

Zamawiającego we wszystkich 

najmowanych samochodach odpowiednich 

urządzeń, co wiąże się w szczególności z 

ingerencją w instalację elektryczną tych 

samochodów. Przedmiotowy montaż 

zostanie przeprowadzony przez 

Zamawiającego na jego koszt, a następnie 

na tych samych zasadach Zamawiający 

będzie miał prawo zdemontować 

zainstalowane urządzeń po upływie okresu 

obowiązywania niniejszej umowy. 

 

Za każdy zaoferowany samochód, który nie 

jest wyposażony w system GPS XTrack 

wykonawca otrzyma w ramach kryterium 

„system GPS” 0 pkt 

Za zaoferowanie samochodu 

wyposażonych w system GPS XTrack 

wykonawca otrzyma w ramach kryterium 

„system GPS” 10 pkt 
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C4 

Czas na dokonanie naprawy lub 

zamianę uszkodzonego 

samochodu 

 

Alternatywą do czasu naprawy 

jest podstawienie samochodu 

zastępczego 

10 pkt 

6 godzin            –  10 pkt 

12 godzin          –    5 pkt  

24 godziny        –    0 pkt 

C5 
Rok produkcji samochodu 

10 pkt 

2016 i młodsze –  10 pkt 

2012-2015        –    5 pkt 

2011 i starsze   –    0 pkt 

Uwaga: W przypadku wynajmu kilku (co najmniej dwóch) pojazdów od 1 (jednego) 

wynajmującego warunek podstawienia pojazdu zastępczego będzie spełniony, gdy Wykonawca 

podstawi 1 (jeden) pojazd zastępczy. 

2. Do oceny złożonych ofert w ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyjmie cenę brutto 

zaoferowaną dla każdego samochodu przez poszczególnych Wykonawców. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę zawierającą najkorzystniejszy 

bilans jakości do ceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Za najkorzystniejszą 

zostanie oceniona oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w ramach wszystkich 

kryteriów oceny ofert zgodnie z wzorem: 

CO = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 

gdzie: 

CO - łączna liczba punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert, 

C1 - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena”, 

C2 - liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „Norma ekologiczna”, 

C3 - liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „System GPS”, 

C4 – liczba punktów za czas na dokonanie naprawy lub podstawienie pojazdu zastępczego,  

C5 – liczba punktów za rok produkcji samochodu. 

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta, która będzie zawierać 

najkorzystniejszy bilans jakości do ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

zawierającą najniższą cenę, a w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

24. Tryb oceny ofert. 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe,z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając  

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 

Pzp. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 3) Pzp. 

25. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej,wg wzoru Zamawiającego, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ, 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp, 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 Pzp. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 



SIWZ część I – IDW – Instrukcja dla Wykonawców. 

 

 
„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

17 

26. Środki ochrony prawnej. 

1. Informacje ogólne. 

1) Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów 

niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następnych 

Pzp. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: 

a) odwołanie 

b) skarga do sądu 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 

a) Wykonawcom, 

b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 Pzp. 

2. Odwołanie. 

Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180-198 

Pzp. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu uregulowane są w art.198a-198f Pzp. 

27. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie (na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” 

Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice), faksem (nr 22 / 722 90 08) lub drogą 

elektroniczną (e-mail: zamowienia@eko-babice.pl). 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w 

art. 22a Pzp. składane są w oryginale (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp). 

4. Dokumenty, o których mowa w przywołanym wyżej rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,  

o których mowa w punkcie powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa  

w art. 26 ust. 3 Pzp). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej 

lub w formie elektronicznej. 

5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia składane jest w oryginale. 

zamowienia@eko-babice.pl
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6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

28. Podwykonawstwo. 

Zamawiający nie przewiduje podwykonawstwa. 

29. Klauzula informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający tj. Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym  

„EKO-BABICE” Sp. z o.o. jest Pan Maciej Boczkowski, e-mail: iod@eko-babice.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonymi przez 

Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;\ 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

  

iod@eko-babice.pl
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___________________ 
− 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

− 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

30. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  
Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

2.  
Załącznik nr 2 

Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych 

Zamawiającego (Najemcy) dotyczących najmowanych 

samochodów oraz samochodów zastępczych do odbioru odpadów 

komunalnych na podwoziu 6 x 2 (3 osie) 

3.  
Załącznik nr 3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1)  

4.  Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 

5.  Załącznik nr 5 

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne 

6.  Załącznik nr 6 
Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków 

i opłat lokalnych 

7.  Załącznik nr 7 

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek 

8.  Załącznik nr 8 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych, o których mowa w art. 13 i art. 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ………………………………………………….… 

Adres: ……………………………………………………. 

tel.  ……………………………………………………. 

fax. ……………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………. 

Dane Zamawiającego: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

„EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice 

tel. / fax. 22 722-90-08, 22 722-92-89 

www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  EKO / PU / 1 / 11 / 2020 

1. Przystępując do prowadzonego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”  

Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wynajem samochodów do 

odbioru odpadów komunalnych”, oferujemy poniższe samochody do odbioru i transportu 

odpadów komunalnych zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

l.p. typ samochodu opis oferowanego 

samochodu 

czynsz miesięczny 

netto za  

samochód: 

czynsz miesięczny 

brutto za samochód 

1. samochód na 

podwoziu 6 x 2 - 

trzyosiowy 

marka samochodu i nr 

rejestracyjny* 

___________________ 

 

marka zabudowy: 

___________________ 

 

rok produkcji: _______ 

 

norma ESES EUR: ___ 

 

system GPS XTrack: 

 

tak / nie 

 

deklarowany czas 

dokonania naprawy lub 

podstawienia jednostki 

zastępczej  ____ godz. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_______________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) netto. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_________________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) brutto. 

 

  

http://www.eko-babice.pl/
file://SERWER/public/Maciej/PRZETARGI/ROBOTY%20BUDOWLANE%20-%20JRP/27__Budowa%20sieci%20kanalizacji%20sanitarnej%20-%20ul.%20Warszawska,%20Borz_cin%20Du_y,%20Wojcieszyn/biuro@eko-babice.pl
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2. samochód na 

podwoziu 6 x 2 - 

trzyosiowy 

marka samochodu i nr 

rejestracyjny* 

___________________ 

 

marka zabudowy: 

___________________ 

 

rok produkcji: _______ 

 

norma ESES EUR: ___ 

 

system GPS XTrack: 

 

tak / nie 

 

deklarowany czas 

dokonania naprawy lub 

podstawienia jednostki 

zastępczej ____ godz. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_______________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) netto. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_________________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) brutto. 

 

3. samochód na 

podwoziu 6 x 2 - 

trzyosiowy 

marka samochodu i nr 

rejestracyjny* 

___________________ 

 

marka zabudowy: 

___________________ 

 

rok produkcji: _______ 

 

norma ESES EUR: ___ 

 

system GPS XTrack: 

 

tak / nie 

 

deklarowany czas 

dokonania naprawy lub 

podstawienia jednostki 

zastępczej ____ godz. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_______________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) netto. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_________________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) brutto. 

 

4. samochód na 

podwoziu 6 x 2 -

trzyosiowy 

śmieciarka 

dwukomorowa 

marka samochodu i nr 

rejestracyjny* 

___________________ 

 

marka zabudowy: 

___________________ 

 

rok produkcji: _______ 

 

norma ESES EUR: ___ 

 

system GPS XTrack: 

 

tak / nie 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_______________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) netto. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_________________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) brutto. 
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deklarowany czas 

dokonania naprawy lub 

podstawienia jednostki 

zastępczej ____ godz. 

5. samochód na 

podwoziu 6 x 2 - 

trzyosiowy duży 

hak 

marka samochodu i nr 

rejestracyjny* 

___________________ 

 

marka zabudowy: 

___________________ 

 

rok produkcji: _______ 

 

norma ESES EUR: ___ 

 

system GPS XTrack: 

 

tak / nie 

 

deklarowany czas 

dokonania naprawy lub 

podstawienia jednostki 

zastępczej ____ godz. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_______________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) netto. 

na podwoziu 6 x 2 

(trzyosiowy): 

 

_________________ zł 

 

(słownie: __________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________ zł.) brutto. 

 

Uwaga:  

- wszystkie ceny należy określić w złotych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

- *jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie posiada aktualnego dowodu 

rejestracyjnego pojazdu (pojazdów), wówczas zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć 

oświadczenie, że taki dokument dostarczy najpóźniej przed datą podpisania umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia 18 grudnia 2020 roku. 

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z poźn. zm.) obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po stronie 

Wykonawcy / Zamawiającego*. 

* zaznaczyć właściwe 

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego dotyczyć to będzie 

następujących pozycji z oferty Wykonawcy oraz następujących kwot netto: 

l.p. nazwa (rodzaj) usługi wartość netto w zł. 

1.   

2.   

3.   

[...]   

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie dokona zaznaczenia, a w przypadku wyboru Zamawiającego 

jeżeli nie wypełni tabeli, oznaczać to będzie, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT 

spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.  

4. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia rozumiemy jej treść i 

akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 

2) pozyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; 
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3) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

4) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Nasza oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

6. Oświadczam, że jako Wykonawca jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. 

dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 

124 z 20.5.2003, str. 36), małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 

50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR, zaś 

średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 

50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

7. Oświadczam, że wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

POLEGAM* na zasobach następujących podmiotów i w związku z tym wskazujemy nazwę 

(firmę) podmiotów, na zasobach których polegamy wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu: ........................................................................................................................... 

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

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

NIE POLEGAM* na zasobach podmiotów trzecich 

* niepotrzebne skreślić 

8. Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach od 

…… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) i jako takie nie 

mogą być udostępnione osobom trzecim. 

Uwaga: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. „nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także 

informacji  dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach”. 

 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 
(miejscowość i data) (imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MINIMALNYCH WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO 

(NAJEMCY) DOTYCZĄCYCH NAJMOWANYCH SAMOCHODÓW ORAZ SAMOCHODÓW ZASTĘPCZYCH DO 

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PODWOZIU 6 X 2 (3 OSIE) 

Podwozie: 

1) dopuszczalna masa całkowita: 26 ton, 

2) silnik: wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub Euro 6, 

3) skrzynia biegów manualna lub automatyczna, 

4) ostatnia oś kierowana. 

Zabudowa: 

1) skrzynia ładunkowa: z urządzeniem zasypowym tylnym, 

2) pojemność skrzyni ładunkowej: min. 20 m3, 

3) mechanizm zgniatania: liniowo-płytowy lub rotacyjny, z zastrzeżeniem, iż Najemca wymaga, 

aby co najmniej 4 najmowane samochody wyposażone były w liniowo-płytowy mechanizm 

zgniatania, 

4) stopień zagęszczenia odpadów: minimum 1:5, 

5) urządzenie załadowcze: uniwersalne, bezpylne, dostosowane do współpracy z pojemnikami 

od 80 do 1.100 litrów zgodnie z normą EN 840-1/-2/-3. 

Samochód hakowy: 

urządzenie hakowe do podnoszenia i transportu kontenerów: 

1) ładowność minimum 16 Mg, 

2) tylna oś podnoszona, 

3) zawieszenie pneumatyczne, 

4) masa całkowita z ładunkiem min 26DMC, 

5) wyposażony min. w kamerę cofania, 

6) kabina min. dla 2 osób. 

Wymogi dodatkowe: 

1) dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 

2) układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 

3) króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, 

4) sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, 

5) system wizyjny - kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany  

w kabinie kierowcy, 

6) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami: światła hamowania, postojowe, 

kierunkowskazy, 

7) oświetlenie robocze: belka ostrzegawcza pomarańczowa na dachu kabiny lub światło 

ostrzegawcze pomarańczowe świecące światłem przerywanym (potocznie „kogut”) na dachu 

kabiny oraz lampa ostrzegawcza (potocznie „kogut”) z tyłu samochodu, 

8) reflektor roboczy z tyłu, 

9) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, 

10) dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami - automatyczna informacja w kabinie kierowcy 

o tym który stopień jest zajęty, 

11) sygnał dźwiękowy przy cofaniu się samochodu. 

Uwaga: 

Zabudowa musi spełniać wytyczne 98/37/WE z dnia 27 października 1998 r. i posiadać znak CE, 

parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według EN - PN 1501-1 z późniejszymi 

zmianami.  
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

dotyczy:  

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO – BABICE Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) nie podlegam(y) wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

 stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) spełniam(y) warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w pkt 10.1.2) SIWZ, 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ, polegam(y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów)
2
:  

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

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

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

w następującym zakresie:  

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

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

................................................................................................................................................... 
(uwaga: należy wskazać podmiot oraz określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

                                                 
2
Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z zasobów innych podmiotów należy wpisać „nie dotyczy”. 
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Oświadczam(y), że informacje podane w niniejszym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOŚCI (LUB NIE) DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
3
 

dotyczy:  

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

stosownie do treści art. 24 ust. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): 

[…] nie należę(my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) z Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu; 

[…] należę(my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) z niżej wskazanym 

Wykonawcą(mi), który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

 

 

     

 

 

     

 

  

                                                 
3Uwaga: 

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert). Należy zaznaczyć przez 
wstawienie znaku „X” w odpowiedniej pozycji.Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO 

ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
4
 

dotyczy:  

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

[…] nie orzeczono wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

[…] orzeczono wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne. 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

 

 

     

 

 

     

  

                                                 
4Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Należy zaznaczyć przez wstawienie znaku 
„X” w odpowiedniej pozycji. Nie załączać do oferty. 



SIWZ część I – IDW – Instrukcja dla Wykonawców. 

 

 
„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

29 

Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
5
 

dotyczy:  

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

[…] nie zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.); 

[…] zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

 

 

     

 

 

     

 

  

                                                 
5Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Należy zaznaczyć przez wstawienie znaku 
„X” w odpowiedniej pozycji. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 7 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK
6
 

dotyczy:  

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

[…] nie wydano wobec mnie/nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

[…] wydano wobec mnie/nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

 

 

     

 

 

     

 

  

                                                 
6Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Należy zaznaczyć przez wstawienie znaku „X” w 
odpowiedniej pozycji.Nie załączać do oferty. 

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. 



SIWZ część I – IDW – Instrukcja dla Wykonawców. 

 

 
„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

31 

Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE 

WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13 I ART. 14 

OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)*
7
 

dotyczy:  

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

 

 

     

 

 

     

  

                                                 
7
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).  

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO w oświadczenie należy wpisać klauzulę „nie dotyczy”. 
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31. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

UMOWA NR … / 2020 

zawarta w dniu …. 2020 roku w Starych Babicach pomiędzy Gminnym Przedsiębiorstwem 

Komunalnym „EKO-BABICE” Sp. z o.o. mającym swoją siedzibę w Starych Babicach przy ul. 

Kutrzeby 36, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000127401, posiadającym kapitał zakładowy w 

wysokości 106 638 000,- PLN, posiadającym NIP 118-14-62-152, Regon 016026808, Konto: BZ WBK 

nr rachunku 12 1500 1012 1210 1012 2727 0000 zwanym dalej „Najemcą” reprezentowanym przez: 

…………………… 

…………………… 

a 

………………………………………..… zwanym dalej „Wynajmującym” zarejestrowanym w 

………………………..……, pod numerem …………………, posiadającym NIP ………………………, 

REGON ……………, 

konto:……………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………… 

Nazwa zadania: 

„Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych”. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest oddanie Najemcy przez 

Wynajmującego w najem następujących samochodów przystosowanych do odbioru odpadów 

komunalnych spełniających minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin EUR 5: 

1) samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy, marka: [...], rok produkcji [...], 

rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego Standardu 

Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...]wyposażony w........................................................  

2) samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy, marka: [...], rok produkcji [...], 

rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego Standardu 

Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...], wyposażony w 

….......................................................... 

3) samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy, marka: [...], rok produkcji [...], 

rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego Standardu 

Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...], śmieciarka dwukomorowa wyposażony w  

…................................................................ 

4) samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy, marka: [...], rok produkcji [...], 

rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego Standardu 

Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...], mechanizm zgniatania: [...]; 
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5) samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy, marka: [...], rok produkcji [...], 

rodzaj zabudowy hakowiec nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego 

Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: […] system wciągania kontenerów 

…............................................... 

2. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem opisane w ust. 1 samochody na okres  

4 miesięcy od dnia 18 grudnia 2020 roku. 

3. Samochody, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej łącznie również „Przedmiotem najmu” będą 

użytkowane przez Najemcę w związku z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą 

obejmującą w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych. W związku z 

powyższym Wynajmujący wyraża zgodę na oznakowanie przez Najemcę (na koszt Najemcy) 

tych samochodów na czas trwania Umowy logiem oraz danymi adresowymi Najemcy. 

Przedmiotowe oznakowanie zostanie wykonane w sposób nie powodujący trwałej ingerencji w 

konstrukcje i elementy wyposażenia najmowanych samochodów i zostanie usunięte przez 

Najemcę (na koszt Najemcy) po upływie okresu najmu. Ponadto Wynajmujący wyraża zgodę na 

uzyskanie przez Najemcę dokumentów potwierdzających prowadzenie przewozów drogowych na 

potrzeby własne w całym okresie trwania Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Najemca zobowiązuje się, że nie będzie dokonywać samodzielnie zmian 

wyposażenia oraz przeznaczenia samochodów, o których mowa w ust. 1. W całym okresie 

obowiązywania umowy Wynajmujący ma prawo do kontroli stanu technicznego samochodów 

poprzez upoważnionych pracowników Wykonawcy lub upoważnione osoby trzecie. 

5. W związku z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą obejmującą w szczególności 

odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie samochody, o których mowa w ust. 

1, muszą być wyposażone w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS XTrack.  

W związku z powyższym Wynajmujący oświadcza, iż oddawane przez niego w najem samochody 

będą wyposażone w taki system, a Wynajmujący przekaże Najemcy dane do logowania 

umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. W przeciwnym 

przypadku Wynajmujący wyraża zgodę na samodzielny montaż przez Najemcę we wszystkich 

najmowanych samochodach odpowiednich urządzeń, co wiąże się w szczególności z ingerencją 

w instalację elektryczną tych samochodów. Przedmiotowy montaż zostanie przeprowadzony 

przez Najemcę na jego koszt, a następnie na tych samych zasadach Najemca będzie miał prawo 

zdemontować zainstalowane urządzeń po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy.  

Z tego tytułu Wynajmującemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w 

stosunku do Najemcy. 

6. Wynajmujący oświadcza, że samochody, o których mowa w ust. 1, nie są obciążone żadnymi 

innymi prawami osób trzecich ani nie są przedmiotem takich praw, a także że jest uprawniony do 

swobodnego rozporządzania tymi samochodami bez żadnych ograniczeń prawnych  

i faktycznych. 

7. Strony Umowy niniejszym ustalają średni limit przebiegu dla każdego z najmowanych 

samochodów w liczbie 3.500 km. miesięcznie. Średni limit miesięczny może zostać przekroczony 

dla każdego z samochodów, jednak łącznie w całym okresie najmu nie może on łącznie 

przekroczyć liczby 14.000 km miesięcznie.  

8. W wypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, limit miesięczny, o którym 

mowa w ust. 7, oraz łączny limit maksymalny obliczony zostanie na odstawie iloczynu liczby dni 

kalendarzowych obowiązywania umowy i liczby 115 km. na każdy dzień obowiązywania umowy 

dla każdego z najmowanych samochodów. 

9. Po podpisaniu umowy a przed ich dostarczeniem w terminie obustronnie uzgodnionym Najemca 

przekaże Zamawiającemu kserokopie dowodów rejestracyjnych celem wystąpienia przez 

Zamawiającego do starosty zezwolenia na przewóz rzeczy. 
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§ 2. 

1. Przekazanie Najemcy w najem samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1, zostanie 

potwierdzone protokołem przekazania, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Protokół 

sporządzany będzie osobno dla każdego z samochodów, w dwóch egzemplarzach - jednym dla 

Najemcy i jednym dla Wynajmującego. 

2. Najemca może odmówić przyjęcia Przedmiotu najmu w całości lub w części, w przypadku, gdy 

przekazywane samochody będą niezgodne z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ofercie Wynajmującego lub w niniejszej 

umowie. Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego 

(Najemcy) dotyczących najmowanych samochodów oraz samochodów zastępczych do odbioru 

odpadów komunalnych na podwoziu 6 x 2 (3 osie). 

3. Z zastrzeżeniem ust. 6, wszystkie samochody, o których mowa w § 1 ust. 1, zostaną przekazane 

Najemcy na koszt Wynajmującego (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie 

Najemcy w GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. ulica Generała Kutrzeby 36 najpóźniej do godz. 12:00 

w dniu poprzedzającym pierwszy dzień najmu. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 7, zwrot przedmiotu najmu nastąpi na koszt Wynajmującego (bez osobnego 

wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie Najemcy w GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. ulica 

Generała Kutrzeby 36 Stare Babice po godz. 12:00 w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu 

najmu. Zwrot przedmiotu najmu zostanie potwierdzony protokołem przekazania, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Protokół sporządzany będzie osobno dla każdego z 

samochodów, w dwóch egzemplarzach – jednym dla Najemcy i jednym dla Wynajmującego. 

5. Najemca obowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem 

jednak jego zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji. Obowiązek zwrot najmowanych 

samochodów obejmuje również wszystkie kluczyki otrzymane przez Najemcę od Wynajmującego 

oraz oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 5, to jest w sytuacji gdy Najemca będzie zobligowany 

dokonać samodzielnego montażu w najmowanych samochodach urządzeń GPS XTrack, każdy z 

takich samochodów zostanie przekazany Najemcy najpóźniej na trzy dni robocze przed 

pierwszym dniem najmu do godz. 12:00. Za okres ten Wynajmujący nie będzie naliczać Najemcy 

czynszu najmu. 

7. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 5, to jest w sytuacji gdy Najemca będzie po upływie 

okresu najmu demontować samodzielnie zainstalowane w najmowanych samochodach 

urządzenia GPS XTrack, każdy z takich samochodów zostanie zwrócony Wynajmującemu po 

godz. 12:00 trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu najmu. Za okres ten Wynajmujący nie 

będzie naliczać Najemcy czynszu najmu. 

8. W dniu przekazania samochodów, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub 6, Wynajmujący 

przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników Najemcy (po 

3 osoby na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz zainstalowanych 

w nim urządzeń.  

9. Wraz z wydaniem przedmiotu najmu, Wynajmujący wyda Najemcy instrukcje obsługi w języku 

polskim podwozia i zabudowy, dowody rejestracyjne, dowody ubezpieczenia, certyfikaty i 

deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej jeden komplet kluczyków do 

każdego z samochodów, a także: apteczkę, trójkąt i gaśnicę, po jednej sztuce na każdy 

samochód. 
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§ 3. 

1. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) Wynajmujący 

zobowiązuje się do wynajmu oraz obsługi technicznej najmowanych samochodów, 

w tym w szczególności wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i bieżących napraw w 

terminach podanych w ofercie lub zabezpieczenia w tych terminach pojazdu zastępczego a także 

terminowego uiszczania opłat z tytułu podatku od środków transportu. 

2. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) Wynajmujący 

obowiązany jest ubezpieczyć w całym okresie trwania Umowy wszystkie najmowane samochody 

od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC). Ubezpieczenie Autocasco (AC) nie jest 

wymagane przez Najemcę, jednak ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież 

któregokolwiek z najmowanych samochodów będzie obciążać wyłącznie Wynajmującego i w 

przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Wynajmujący nie będzie występować w stosunku do 

Najemcy z jakimkolwiek roszczeniami z tego tytułu za wyjątkiem jedynie przypadków, gdy: 

1) doszło do umyślnego uszkodzenia najmowanego samochodu przez pracownika Najemcy; 

2) szkoda nastąpiła na skutek działania pracownika Najemcy dopuszczonego do pracy pod 

wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego; 

3) kierujący najmowanym samochodem nie posiadał w chwili zdarzenia ważnego prawa jazdy 

odpowiedniej kategorii; 

4) kierowca Najemcy zbiegł z miejsca kolizji; 

5) wynika to z innych szczególnych przypadków określonych w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia, jeżeli Najemca został zapoznany przez Wynajmującego z tymi warunkami w 

dniu przekazania Przedmiotu najmu, i zapoznanie takie zostało potwierdzone pisemnie 

przez Najemcę. 

3. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, to jest uszkodzenia, zniszczenia 

lub kradzieży któregokolwiek z najmowanych samochodów, Najemca obowiązany jest 

współdziałać z Wynajmującym we wszelkich czynnościach podejmowanych przez 

Wynajmującego mających na celu likwidację powstałej szkody przez podmiot ubezpieczający 

mienie Wynajmującego. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu umowy najmu w należytym stanie oraz 

do używania go w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu. W szczególności 

Zamawiający zobowiązuje się do używania najmowanych samochodów w sposób określony w 

instrukcjach obsługi wydanych przez producentów samochodów oraz producentów zabudów. 

2. Czynsz najmu obejmuje wszelkie koszty związane z eksploatacją najmowanych samochodów  

w tym także koszty bieżących napraw,  za wyjątkiem kosztów:  

1) paliwa oraz bieżących uzupełnień poziomu oleju w silniku, środka chłodzącego, a także 

innych płynów eksploatacyjnych takich jak płyn hamulcowy oraz płyn do spryskiwaczy; 

2) wymiany żarówek; 

3) okresowego mycia najmowanych samochodów; 

4) odtworzenia zagubionych lub zniszczonych kluczyków, tablic rejestracyjnych, dowodów 

rejestracyjnych;  

5) ewentualnych mandatów karnych oraz opłat i kar administracyjnych nałożonych przez 

uprawnione organy w związku z użytkowaniem lub eksploatacją najmowanych samochodów 

w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego lub przepisami administracyjnymi. 

3. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddawać samochodów, o których 

mowa w § 1 ust. 1, w dalszy najem lub dzierżawę. 
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§ 5. 

1. W przypadku awarii, zniszczenia lub kradzieży któregokolwiek z najmowanych samochodów, 

Wynajmujący ma obowiązek przekazać Najemcy bez osobnego wynagrodzenia na cały czas 

naprawy inny samochód zastępczy o tożsamej funkcjonalnie zabudowie, spełniający wszystkie 

minimalne wymogi techniczne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 

niniejszej umowie w terminach podanych w ofercie, w tym w szczególności dotyczące wymaganej 

przez Najemcę minimalnej normy Europejskiego Standardu Emisji Spalin EUR 5. Specyfikacja 

minimalnych wymogów technicznych Najemcy dotyczących samochodów zastępczych stanowi 

załącznik nr 2 Umowy. 

2. Wynajmujący obowiązany jest przekazać Najemcy samochód zastępczy, o którym mowa  

w ust. 1, najpóźniej do godź 18,00 jeżeli zgłoszenie nastąpiło  do godz. 12,00 lub pierwszego 

dnia następnego do godz. 6:00, jeżeli zgłoszenie awarii nastąpiło pomiędzy godz. 12:00, a godz. 

18:00. Na potrzeby Umowy za dni robocze strony Umowy uważają wszystkie dni tygodnia 

za wyjątkiem niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Obowiązek zapewnienia samochodu zastępczego, o którym mowa w ust. 1, nie będzie miał 

zastosowania, jeżeli Wynajmujący wykona naprawę tego samego dnia roboczego, w którym 

Najemca zgłosił awarię, lub Najemca za zgodą Wynajmującego sam dokona takiej naprawy we 

wskazanej przez Wynajmującego stacji serwisowej w tym samym dniu roboczym, w którym 

nastąpiło zgłoszenie awarii. W przypadku naprawy dokonanej przez Najemcę za zgodą 

Wynajmującego koszt takiej naprawy ponosi Wynajmujący. 

4. Do przekazania samochodu zastępczego, o którym mowa w ust. 1, postanowienia § 1 ust. 3-6,  

§ 2 ust. 1-5 oraz ust. 8 i 9, § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio. Przekazany samochód zastępczy 

musi być wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS XTrack, a 

Wynajmujący wydając samochód zastępczy obowiązany jest również przekazać Najemcy dane 

do logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. Jeżeli 

Wynajmujący nie dysponuje samochodem zastępczym wyposażonym w system GPS XTrack 

Najemca wyposaży na swój koszt dodatkowy samochód Wynajmującego. 

5. Postanowień ust. 1 do 3 nie stosuje się w przypadku awarii lub zniszczenia któregokolwiek z 

najmowanych samochodów, będącego następstwem: 

1) umyślnego uszkodzenia najmowanego samochodu przez pracownika Najemcy; 

2) działania pracownika Najemcy dopuszczonego do pracy pod wpływem alkoholu lub innego 

środka odurzającego; 

3) kierowania najmowanym samochodem przez pracownika Najemcy, który nie posiadał w 

chwili zdarzenia ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii. 

4) W razie kolizji lub wypadku drogowego z udziałem najmowanego samochodu Najemca jest 

obowiązany każdorazowo do wezwania Policji i zawnioskowania o sporządzenie notatki 

służbowej (protokołu) z miejsca zdarzenia z opisem okoliczności zdarzenia oraz danymi 

sprawcy zdarzenia, w tym nr jego polisy OC jeżeli sprawcą nie jest pracownik Najemcy. 

6. O każdym zdarzeniu, o którym mowa w ust. 5 Najemca jest obowiązany poinformować 

Wynajmującego bez zbędnej zwłoki, to jest najpóźniej następnego dnia roboczego. 

7. Strony Umowy wskazują następujące osoby do kontaktu oraz adresy do doręczeń 

we wszelkich sprawach związanych z realizacji postanowień Umowy: 

1) ze strony Najemcy: 

Pan [...] [...], 

tel. kom.: [...], 

adres poczty elektronicznej: [...]@[...]; 

adres do doręczeń: 

GPK Eko- Babice  Sp. z o.o.  

ul. Generała Kutrzeby 36  

05-082 Stare Babice ; 
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2) ze strony Wynajmującego: 

Pan [...] [...], 

tel. kom.: [...], 

adres poczty elektronicznej: [...]@[...]; 

adres do doręczeń: 

[...] 

ul. [...] 

[...]-[...] [...]. 

8. Zgłoszenia awarii, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą każdorazowo przez Najemcę 

zarówno za pomocą wiadomości poczty elektronicznej jak i wiadomości SMS przesłanych 

odpowiednio na adres skrzynki pocztowej i na nr telefonu komórkowego, które zostały wskazane 

przez Wynajmującego w ust. 7 pkt 2. 

§ 6. 

1. Z tytułu najmu samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1, Najemca zapłaci Wynajmującemu 

miesięczny czynsz najmu za każdy najmowany samochód trzyosiowy w wysokości [...] (słownie 

[...]) zł. netto, to jest [...] (słownie [...]) zł brutto. 

2. Miesięczny czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 

najmem poszczególnych samochodów na zasadach i warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wynajmującego oraz Umowie tj. najem samochodu jak 

i jego naprawy lub zabezpieczenie samochodu zastępczego.  

3. Najemca będzie dokonywał płatności wszystkich czynszów najmu raz w miesiącu, z dołu, na 

podstawie miesięcznej faktury Wynajmującego z terminem płatności 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia Najemcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku 

wynajmu od jednego najemcy kilku samochodów może być wystawiona jedna faktura z podaniem 

zapisów jakich samochodów dotyczy. 

4. W wypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, każdy czynsz najmu, o 

którym mowa w ust. 1, naliczony zostanie na podstawie iloczynu liczby dni kalendarzowych 

obowiązywania umowy w tym miesiącu i 1/31 stawki czynszu miesięcznego za najem jednego 

samochodu. 

5. Za datę płatności miesięcznego czynszu najmu strony Umowy uważać będą datę obciążenia 

rachunku bankowego Najemcy. 

6. Wynajmujący nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających z 

Umowy bez zgody Najemcy. 

§ 7. 

1. Najemca może naliczyć Wynajmującemu karę umowną obliczoną od łącznej kwoty wszystkich 

czynszów najmu, o których mowa w § 6 ust. 1, netto w wysokości: 

1) 4% za pierwszy dzień zwłoki w przekazaniu samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1, 

zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, w terminie określonym odpowiednio  

w § 2 ust. 3 i 6, a także za każdy pierwszy dzień zwłoki w przekazaniu samochodu 

zastępczego lub dokonania naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie  

z postanowieniami § 5 ust. 4 w terminie określonym w § 5 ust. 2; 

2) dodatkowe 7% za drugi dzień zwłoki w przekazaniu samochodów, o których mowa w § 1 ust. 

1, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9 w terminie określonym odpowiednio 

w § 2 ust. 3 i 6, a także za każdy drugi dzień zwłoki w przekazaniu samochodu zastępczego 

lub dokonania naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4  

w terminie określonym w § 5 ust. 2; 
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3) dodatkowe 10% za trzeci i każdy następny dzień zwłoki w przekazaniu samochodów,  

o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, w terminie 

określonym odpowiednio w § 2 ust. 3 i 6, a także za każdy trzeci i każdy kolejny dzień zwłoki 

w przekazaniu samochodu zastępczego lub dokonania naprawy, o którym mowa w § 5  

ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 w terminie określonym w § 5 ust. 2. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, łączna wysokość kar umownych naliczonych w jednym 

miesiącu nie może być wyższa niż połowa wszystkich czynszów najmu, o których mowa w § 6 

ust. 1, netto. 

3. W razie zwłoki Wynajmującego w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3, to jest zwłoki 

wynoszącej 3 lub więcej dni w przekazaniu samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z 

postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, w terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 3 i 6, a 

także zwłoki w przekazaniu samochodu zastępczego lub dokonania naprawy, o którym mowa  

w § 5 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 w terminie określonym w § 5 ust. 2, 

wynoszących więcej niż 5 dni Najemca ma prawo wynająć nie przekazane mu w terminie 

samochody, o których mowa w § 1 ust. 1 lub samochody zastępcze od innego podmiotu 

wynajmującego tego typu samochody, a kosztami wykonania zastępczego obciążyć 

Wynajmującego. 

4. W przypadku zwłoki Wynajmującego w przekazaniu samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1, 

zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, w terminie określonym odpowiednio w § 2 

ust. 3 i 6, a także zwłoki w przekazaniu samochodu zastępczego lub dokonania naprawy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 w terminie określonym w § 5 ust. 

2, wynoszących więcej niż 5 dni Najemca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia z winy Wynajmującego i naliczyć Wynajmującemu karę umowną w wysokości 

30% łącznej kwoty wszystkich czynszów najmu, o których mowa w § 6 ust. 1, netto, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 5. W takim przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 

nie nalicza się. 

5. Wynajmujący wyraża zgodę na potrącanie przez Najemcę naliczonych kar umownych, o których 

mowa w ust. 1 i 4, oraz kosztów wykonania zastępczego, o których mowa w ust. 3, bezpośrednio 

z kwoty miesięcznych czynszów najmu należnych Wynajmującemu zgodnie z postanowieniami 

odpowiednio § 6 ust. 1 i ust. 4. 

6. W przypadku gdy wysokość szkody Najemcy powstałej na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wynajmującego przekraczać będzie wysokość 

naliczonych kar umownych, Najemca może dochodzić od Wynajmującego odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

§ 8. 

1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało 

złożone wypowiedzenie.  

2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Również wszelkie inne zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

tym samym rygorem. 

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy rozstrzygać będzie 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Najemcy. 

4. W sprawach nieregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o 

najmie. 
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5. Załączniki do umowy (nr 1 - wzór protokołu przekazania samochodu oraz nr 2 - szczegółowa 

specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Najemcy dotyczących najmowanych 

samochodów oraz samochodów zastępczych do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu 6 x 

2 (3 osie) stanowią jej integralną część. 

6. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

PODPISANO 

WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr [...] / 2020 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SAMOCHODU 

1) data przekazania: _____________________________ 

2) przekazujący: _____________________________ 

3) przyjmujący: _____________________________ 

4) miejsce przekazania: 05-082 Stare Babice, ul. Generała Kutrzeby 36 

5) przedmiot przekazania: samochód z zabudową do odbioru odpadów komunalnych 

 typ: na podwoziu 6 x 2 (trzyosiowy) 

 marka: _____________________________ 

 rodzaj zabudowy: _____________________________ 

 nr zabudowy _____________________________ 

 nr rejestracyjny _____________________________ 

 nr VIN: _____________________________ 

 norma ESES: EUR _________________________ 

 GPS XTrack: _____________________________ 

 mechanizm zgniatania: liniowo-płytowy / rotacyjny 

6) wraz z samochodem przekazane zostały: 

 dowód rejestracyjny  tak / nie 

 ubezpieczenie OC tak / nie 

 ubezpieczenie AC i NW tak / nie 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia tak / nie 

 komplet kluczyków w ilości: _______ szt. 

 apteczka, trójkąt, gaśnica:  tak / nie 

 instrukcja obsługi samochodu:  tak / nie 

 instrukcja obsługi zabudowy:  tak / nie 

 certyfikaty i deklaracje w zakresie 

bezpieczeństwa zabudów:  tak / nie 

 dane do logowania do systemu GPS XTrack:  tak / nie 

7) brak widocznych uszkodzeń:  tak / nie 

8) sprawdzono działanie samochodu:  tak / nie 

9) samochód sprawny:  tak / nie 

10) stwierdzone uszkodzenia lub braki w działaniu samochodu: ______________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wynajmujący: Najemca: 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr [...] / 2020  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MINIMALNYCH WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO 

(NAJEMCY) DOTYCZĄCYCH NAJMOWANYCH SAMOCHODÓW ORAZ SAMOCHODÓW ZASTĘPCZYCH DO 

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PODWOZIU 6 X 2 (3 OSIE) 

Podwozie: 

5) dopuszczalna masa całkowita: 26 ton, 

6) silnik: wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub Euro 6, 

7) skrzynia biegów manualna lub automatyczna, 

8) ostatnia oś kierowana. 

Zabudowa: 

6) skrzynia ładunkowa: z urządzeniem zasypowym tylnym, 

7) pojemność skrzyni ładunkowej: min. 20 m3, 

8) mechanizm zgniatania: liniowo-płytowy lub rotacyjny, z zastrzeżeniem, iż Najemca wymaga, 

aby co najmniej 4 najmowane samochody wyposażone były w liniowo-płytowy mechanizm 

zgniatania, 

9) stopień zagęszczenia odpadów: minimum 1:5, 

10) urządzenie załadowcze: uniwersalne, bezpylne, dostosowane do współpracy z pojemnikami 

od 80 do 1.100 litrów zgodnie z normą EN 840-1/-2/-3. 

Samochód hakowy: 

urządzenie hakowe do podnoszenia i transportu kontenerów: 

7) ładowność minimum 16 Mg, 

8) tylna oś podnoszona, 

9) zawieszenie pneumatyczne, 

10) masa całkowita z ładunkiem min 26DMC, 

11) wyposażony min. w kamerę cofania, 

12) kabina min. dla 2 osób. 

Wymogi dodatkowe: 

12) dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 

13) układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 

14) króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, 

15) sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, 

16) system wizyjny - kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany  

w kabinie kierowcy, 

17) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami: światła hamowania, postojowe, 

kierunkowskazy, 

18) oświetlenie robocze: belka ostrzegawcza pomarańczowa na dachu kabiny lub światło 

ostrzegawcze pomarańczowe świecące światłem przerywanym (potocznie „kogut”) na dachu 

kabiny oraz lampa ostrzegawcza (potocznie „kogut”) z tyłu samochodu, 

19) reflektor roboczy z tyłu, 

20) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, 

21) dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami - automatyczna informacja w kabinie kierowcy 

o tym który stopień jest zajęty, 

22) sygnał dźwiękowy przy cofaniu się samochodu. 

Uwaga: 

Zabudowa musi spełniać wytyczne 98/37/WE z dnia 27 października 1998 r. i posiadać znak CE, 

parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według EN - PN 1501-1 z późniejszymi 

zmianami.  
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32. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest najem 4 samochodów do odbioru odpadów komunalnych na 

podwoziu 6 x 2 (trzyosiowych) w tym - 3 sztuki śmieciarek jednokomorowych, 1 sztuka 

śmieciarka dwukomorowa oraz 1 samochód hakowy o udźwigu minimum 26 Mg przez 

okres 4 miesięcy. 

2. Najemca może zaoferować do najmu jeden samochód lub wszystkie samochody objęte 

zamówieniem.  

3. Zamawiający, zwany dalej również „Najemcą” wymaga, aby wszystkie zaoferowane 

samochody spełniały minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin EUR 5.  

4. Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących 

najmowanych samochodów oraz samochodów zastępczych do odbioru odpadów komunalnych 

na podwoziu 6 x 2 (3 osie) stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Umowa najmu zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na okres 4 miesięcy od dnia 18 grudnia 

2020 roku. Z zastrzeżeniem pkt 7 wybrany wykonawca obowiązany będzie przekazać 

zaoferowane samochody na koszt wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w 

siedzibie Zamawiającego tj. w Starych Babicach ulica Generała Kutrzeby 36 w dniu 

poprzedzającym pierwszy dzień najmu. 

6. Z zastrzeżeniem pkt 7 najmowane samochody zostaną zwrócone wybranemu wykonawcy na 

koszt wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie Najemcy w Starych 

Babicach ulica Generała Kutrzeby 36 w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu najmu. 

7. W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą obejmującą  

w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie samochody, o 

których mowa w pkt 1, muszą być wyposażone w system rejestracji codziennych tras przejazdu 

GPS XTrack z czujnikiem otwarcia odwłoka informujący o wyładunku odpadów, terminal 

pokładowy. W związku z powyższym wybrany wykonawca obowiązany jest przekazać oddawane 

w najem samochody wyposażone w taki system, a także przekazać Zamawiającemu dane do 

logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. 

Uwaga: 

Wykonawcy mogą zaoferować samochody, które nie posiadają systemu GPS XTrack. W takim 

przypadku Wykonawca obowiązany będzie wyrazić zgodę na samodzielny montaż przez 

Zamawiającego we wszystkich najmowanych samochodach odpowiednich urządzeń, co wiąże 

się w szczególności z ingerencją w instalację elektryczną tych samochodów. Przedmiotowy 

montaż zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego na jego koszt, a następnie na tych 

samych zasadach Zamawiający będzie miał prawo zdemontować zainstalowane urządzeń po 

upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy. Z tego tytułu wybranemu wykonawcy nie będą 

przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. 

W przypadku gdy Zamawiający będzie zobligowany dokonać samodzielnego montażu w 

najmowanych samochodach urządzeń GPS XTrack, każdy z takich samochodów zostanie 

przekazany Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni robocze przed pierwszym dniem najmu do 

godz. 12:00. Za okres ten wykonawca nie będzie naliczać Zamawiającemu czynszu najmu. 

Odpowiednio - w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania demontażu zainstalowanych  

w najmowanych samochodach urządzeń GPS XTrack - każdy z takich samochodów zostanie 

zwrócony wykonawcy po godz. 12:00 trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu najmu. Również 

za ten okres wykonawca nie będzie naliczać Zamawiającemu czynszu najmu. 

8. Dla każdego z najmowanych samochodów będzie obowiązywać średni limit przebiegu w liczbie 

3.500 km. miesięcznie. Średni limit miesięczny może zostać przekroczony dla każdego z 

samochodów, jednak łącznie w całym okresie najmu nie może on łącznie przekroczyć liczby 

14.000 km dla każdego z samochodów. 
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9. W dniu przekazania najmowanych samochodów Zamawiającemu wybrany Wykonawca 

przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego (po trzech na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz 

zainstalowanych w nim urządzeń. 

10. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu najmu, wybrany Wykonawca wyda 

Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy, dowody rejestracyjne, 

dowody ubezpieczenia, certyfikaty i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co 

najmniej jeden komplet kluczyków do każdego z samochodów, a także: apteczkę, trójkąt i 

gaśnicę, po jednej sztuce na każdy samochód. 

11. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) wybrany Wykonawca 

zobowiązany będzie do wynajmu pojazdu oraz obsługi technicznej najmowanych samochodów 

lub samochodu, w tym w szczególności wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i 

napraw, a także terminowego uiszczania opłat z tytułu podatku od środków transportu. 

12. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) wybrany Wykonawca 

zobowiązany będzie ubezpieczyć w całym okresie trwania Umowy wszystkie najmowane 

samochody od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC). Ubezpieczenie Autocasco (AC) 

nie jest wymagane przez Zamawiającego, jednak ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub 

kradzież któregokolwiek z najmowanych samochodów będzie obciążać wyłącznie wybranego 

Wykonawcę i w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia wykonawca nie będzie występować w 

stosunku do Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniami z tego tytułu za wyjątkiem jedynie 

przypadków, gdy: 

1) doszło do umyślnego uszkodzenia najmowanego samochodu przez pracownika 

Zamawiającego; 

2) szkoda nastąpiła na skutek działania pracownika Zamawiającego dopuszczonego do pracy 

pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego; 

3) kierujący najmowanym samochodem nie posiadał w chwili zdarzenia ważnego prawa jazdy 

odpowiedniej kategorii; 

4) kierowca Zamawiającego zbiegł z miejsca kolizji; 

5) wynika to z innych szczególnych przypadków określonych w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia, jeżeli Zamawiający zostanie zapoznany przez wybranego Wykonawcę z tymi 

warunkami w dniu przekazania Przedmiotu najmu i zapoznanie takie zostanie potwierdzone 

pisemnie przez Zamawiającego. 

13. Czynsz najmu obejmować będzie wszelkie koszty związane z eksploatacją najmowanych 

samochodów za wyjątkiem kosztów: 

1) paliwa oraz bieżących uzupełnień poziomu oleju w silniku, środka chłodzącego, a także 

innych płynów eksploatacyjnych takich jak płyn hamulcowy oraz płyn do spryskiwaczy; 

2) wymiany żarówek; 

3) okresowego mycia najmowanych samochodów; 

4) odtworzenia zagubionych lub zniszczonych kluczyków, tablic rejestracyjnych, dowodów 

rejestracyjnych;  

5) ewentualnych mandatów karnych oraz opłat i kar administracyjnych nałożonych przez 

uprawnione organy w związku z użytkowaniem lub eksploatacją najmowanych samochodów 

w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego lub przepisami administracyjnymi. 

14. Zamawiającemu nie będzie wolno bez zgody wybranego wykonawcy oddawać najmowanych 

samochodów w dalszy najem lub dzierżawę. 

15. W przypadku awarii, zniszczenia lub kradzieży któregokolwiek z najmowanych samochodów 

wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu bez osobnego 

wynagrodzenia samochód zastępczy o tożsamej funkcjonalnie zabudowie, spełniający wszystkie 

minimalne wymogi techniczne Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w tym w szczególności dotyczące wymaganej przez Zamawiającego 

minimalnej normy Europejskiego Standardu Emisji Spalin EUR 5. Szczegółowe zasady 
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dotyczące przekazania samochodu zastępczego określa § 5 wzoru umowy, która zostanie 

zawarta z wybranym Wykonawcą. 

16. Z tytułu najmu samochodów Zamawiający zapłaci wybranemu wykonawcy miesięczny czynsz 

najmu za każdy najmowany samochód w wysokości określonej w najkorzystniejszej ofercie. 

Szczegółowe warunki najmu określa wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym 

wykonawcą. Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ. 

17. Zamawiający wymaga, aby najmowane samochody wyposażone były w liniowo-płytowy lub 

rotacyjny mechanizm zgniatania, z zastrzeżeniem, iż śmieci dwukomorowa musi mieć system 

zgniatania liniowo-płytowy. 

18. Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących 

najmowanych samochodów oraz samochodów zastępczych do odbioru odpadów komunalnych 

na podwoziu 6 x 2 (3 osie) stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Wspólny słownik CPV: 

L.p.   

1.  Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 34144000-8 

 


