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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. 

Definicje na potrzeby niniejszej SIWZ: 

1) Wykonawca – osoba fizyczną, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., z siedziba  

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

3) SIWZ – Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. 

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

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

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

6)  JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

7) ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 

8)  miniPortal – nieodpłatne narzędzie komunikacji elektronicznej między Zamawiającym  

i Wykonawcami. 

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 udzielenie 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. 

http://www.eko-babice.pl/
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9. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach danej części zamówienia dostawę kompletnych 

nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie 

zabudowa) w nieprzekraczalnym terminie do 15 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 

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 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie  

i prawidłowo ukończył: 

 co najmniej 2 (dwa) zamówienia (dwie umowy) odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmujące 

dostawę co najmniej 3 (trzech) samochodów specjalistycznych 

przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto 

wynoszącej łącznie co najmniej 1 000 000,00 zł dla każdego zamówienia; lub 

 co najmniej 3 (trzy) zamówienia (trzy umowy) odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmujące dostawę co 

najmniej 1 (jednego) samochodu specjalistycznego przystosowanego do 

odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto wynoszącej co najmniej  

400 000,00 zł dla każdego zamówienia; 

b. dysponuje co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją 

serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km od siedziby 

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

przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie każdorazowo 

przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą 

Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych 

dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

3. 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. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.3. SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
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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. 

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 10.3.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. 

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 r. 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 15Pzp, 

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. 
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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) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), 

dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ. 

Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił wstępnie przygotowany formularz 

JEDZ w formacie xml, stanowiący załącznik do SIWZ. 

Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf 

W celu wypełnienia JEDZ należy: 

 pobrać plik JEDZ w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego, 

 zaimportować pobrany plik do eESPD, 

 wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją 

podaną w serwisie. 

JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne ponieważ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r.  

o środkach usług drogą elektroniczną. 

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 składa także JEDZ dotyczące tych 

podmiotów. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ 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; 

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. 

  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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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 spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ) wykonanych,  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp): 

a) Oświadczenie Wykonawcy w sprawie dysponowania przez Wykonawcę co najmniej 

jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w 

odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Starych Babicach  

przy ul. Kutrzeby 36, przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana 

będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy 

siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych 

dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SIWZ); 

b) Certyfikaty, wyciągi z homologacji lub inne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane 

samochody spełniają normę Euro 6 zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin. 

c) Katalogi oferowanych pojazdów ze zdjęciami oraz opisem technicznym w języku 

polskim jak i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez pojazdy oferowane przez 

Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego. 

3) 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 
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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). 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 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 12.2.3) SIWZ potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających 

spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu. 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.2.3) 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 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
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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 12.2.3) 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). 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia JEDZ, 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. 

11. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Dokumencie, o którym 

mowa w art. 10a ust. 1 Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga 

poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4, 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku 

dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez 

podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 22a Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 
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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 12.2.3) 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 

1. Wysokość wadium. 

1) Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 80 000,00 zł 

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym dla: 

a) części I zamówienia w wysokości 60 000,00 zł, oraz 

b) części II zamówienia w wysokości 20 000,00 zł 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, 

gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji / poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji / poręczenia, 

e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: „zapłacenia kwoty 

gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

lub 

d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, Pzp 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
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o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

3) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia ma zawierać 

bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 

kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 

wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie tym, 

gwarant lub poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez 

Zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądania przesłania wezwania zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia 

przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do 

występowania w imieniu Zamawiającego, albo przedłożenia dodatkowych dokumentów, 

oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

Warszawski Bank Spółdzielczy 

77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 

2) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego 

elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia 

dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne 

jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową): 

 na adres poczty elektronicznej: zamowienia@eko-babice.pl, w wydzielonym 

odrębnym pliku (np. pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 

ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości wskazać nr 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego oraz nazwę postępowania, do 

którego wadium jest wnoszone lub 

 złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz 

z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji  

elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: pdf), w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 

Pzp. 

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 

zamowienia@eko-babice.pl
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6. Utrata wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium). 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 

Warszawski Bank Spółdzielczy 

77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 



SIWZ część I – IDW – Instrukcja dla Wykonawców. 

 
 

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych”. 

14 

5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji / poręczenia, 

gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winne 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem; 

c) kwotę gwarancji / poręczenia; 

d) termin ważności gwarancji / poręczenia; 

e) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego 

w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

f) Gwarancja / poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Gwaranta / Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  

i nazwiska). 

6) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej, niż 

pieniądz, Zamawiający wymaga przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do 

akceptacji przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 

stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwróci w całości zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie do 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

2) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

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) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu . W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych doc, docx, PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortalu.  

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako  tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6) Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

8) Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

10) Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oferta będzie 

podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa 

elektronicznego. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do 

reprezentowania Wykonawcy. 

11) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta oraz każdy 

dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem. 

12) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.  

13) Dokumenty wchodzące w skład oferty (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego, ZUS, 

informacja z banku) mogą być przedstawiane w formie oryginałów dokumentów 

elektronicznych lub elektronicznej kopii, z tym, że wadium wnoszone w innej formie niż 

pieniądz oraz oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach i sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 22a Pzp, lub oświadczenia 

dotyczące podwykonawców - muszą być złożone wyłącznie w formie oryginału 

dokumentu elektronicznego. Za elektroniczną kopię dokumentu, którego oryginał istnieje 

w formie pisemnej, można uznać kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych np. 

skan. 

14) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, 

podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, bądź przez podwykonawcę 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem 

elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Oświadczenia sporządzane 

na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone 

w formie oryginałów dokumentów elektronicznych. Zgodność z oryginałem musi być 

potwierdzona przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę upoważnione do 

reprezentacji Wykonawcy. 

15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Załączniknr 1 – Oferta Wykonawcy; 

b) Załączniknr 2 – Formularz JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia); 

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  

o udzielenie 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). 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: 

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

kom. 504 394 942 

 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 Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  04 – 02 – 2021 r. do godz.  12
00

 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

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

pokój nr 21 (Sala Konferencyjna) 

w dniu  04 – 02 – 2021 r. o godz.  12
15 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert. 

21. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1). 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza 

się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a93u1%28c%29:nr=1&full=1
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23. Kryteria i sposób oceny ofert. 

1. Łącznie oferta każdego z Wykonawców może uzyskać na podstawie wszystkich 

ośmiu kryteriów oceny ofert maksymalnie 100 pkt. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert w 

ramach obu części zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 
KRYTERIUM 

 
WAGA 

KRYTERIUM 
stanowiąca 

maksymalną liczbę 
punktów możliwą 

do uzyskania przez 
Wykonawcę 
w ramach 

danej części 
zamówienia 

 
SPOSÓB OCENY 

K1 
Cena (brutto) 

55 

Ocena punktowa poszczególnych ofert w 
ramach każdej z części zamówienia w 
kryterium „Cena” zostanie obliczona 
zgodnie z następującym wzorem: 
 

K1 = (CNO / CBO) x 55pkt 
 
gdzie: 
 
K1 - liczba punktów przyznanych 

w ramach kryterium „Cena”, 
CNO - najniższa zaoferowana w ramach 

danej części zamówienia łączna 
całkowita cena brutto trzech 
samochodów pośród badanych 
ofert, dla I części zamówienia; 

identycznie dla II części zamówienia 
 
CBO - łączna całkowita cena brutto 

dostawy trzech samochodów w 
ramach danej części zamówienia w 
badanej ofercie, 

 
W kryterium „Cena” oferta zawierająca 
najniższą łączną całkowitą cenę brutto 
dostawy samochodów w ramach danej 
części zamówienia otrzyma 55 pkt 
Ocena punktowa poszczególnych ofert w 
kryterium „Cena” zostanie dokonana 
osobno w każdej z części zamówienia z 
dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
W przypadku, gdy w postępowaniu 
w danej części zamówienia zostanie 
wniesiona tylko jedna ważna oferta, otrzyma 
ona w kryterium „Cena” 55 pkt 
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K2 
Termin dostawy 

samochodów  
dostarczanych w ramach 
danej części zamówienia 

15 

 
Zamawiający wymaga, aby cały 
przedmiot zamówienia został 
zrealizowany w ramach danej części 
zamówienia w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 tygodni licząc od dnia 
podpisania umowy. 
 
 
Wykonawca może wskazać w ofercie 
krótsze terminy dostawy poszczególnych 
samochodów podając oferowany czas 
dostawy w pełnych tygodniach. 
 
 
Ocena punktowa poszczególnych ofert  
w ramach każdej z części zamówienia w 
kryterium „Termin dostawy wszystkich 
samochodów zostanie obliczona zgodnie 
z następującym wzorem: 
 

K2 = (TDNO1 / TDBO1) x 15 pkt 
 
gdzie: 
 
K2 - liczba punktów przyznanych 

w ramach kryterium „Termin 
dostawy samochodów”, 

TDNO1 - najkrótszy zaoferowany termin 
dostawy samochodów pośród 
badanych ofert, 

TDBO1 - termin dostawy samochodów 
badanej oferty. 

 
 
W kryterium „Termin dostawy samochodów” 
oferta zawierająca najkrótszy termin 
dostawy otrzyma w ramach danej części 
zamówienia 15 pkt 
 
 
Ocena punktowa poszczególnych ofert w 
kryterium „Termin dostawy  samochodów” 
zostanie dokonana osobno w każdej z 
części zamówienia z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
W przypadku, gdy w postępowaniu 
w danej części zamówienia zostanie 
wniesiona tylko jedna ważna oferta, otrzyma 
ona w ramach kryterium 15 pkt 
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K3 

Gwarancja 
10 

 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
samochody zaoferowane w ramach 
danej części zamówienia zostały objęte 
gwarancją Wykonawcy na okres nie 
krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu 
dostawy bez uwag Zamawiającego. 
 
Wykonawca może wskazać w ofercie 
dłuższy termin obowiązywania gwarancji 
podając oferowany okres w pełnych 
miesiącach, z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może zaoferować maksymalnie 
60 miesięcy gwarancji, a w przypadku 
zaoferowania dłuższego okresu przyjmuje 
się, że Wykonawca zaoferował 60 miesięcy 
gwarancji za co otrzyma w ramach 
kryterium „Gwarancja” 10pkt 
 
Oferując dłuższy termin gwarancji 
Wykonawca obowiązany jest dokonać tego 
każdorazowo poprzez postąpienie o kolejne 
pełne kwartały (kolejne pełne okresy 
trzymiesięczne). 
 
Ocena punktowa poszczególnych 
ofert w ramach każdej z części zamówienia 
w kryterium 
„Gwarancja” zostanie obliczona zgodnie 
z następującym wzorem: 
 

K3 = (OGBO / OGNO) x 10 pkt 
 
gdzie: 
 
K3 - liczba punktów przyznanych 

w ramach kryterium „Gwarancja”, 
OGBO -  okres gwarancji badanej oferty, 
OGNO - najdłuższy okres gwarancji pośród 

badanych ofert, 
 
W kryterium „Gwarancja” oferta zawierająca 
najdłuższy termin gwarancji otrzyma w 
ramach danej części zamówienia 10 pkt 
 
Ocena punktowa poszczególnych 
ofert w kryterium „Gwarancja” zostanie 
dokonana osobno w każdej 
z części zamówienia z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku, gdy w postępowaniu 
w danej części zamówienia zostanie 
wniesiona tylko jedna ważna oferta, otrzyma 
ona w ramach kryterium „Gwarancja” 10 pkt 
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K4 
Długość pakietu serwisowego 

5 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
samochody zaoferowane w ramach 
danej części zamówienia zostały objęte 
dodatkowym bezpłatnym pakietem 
serwisowym na okres nie krótszy niż  
36 miesięcy licząc od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu 
dostawy bez uwag Zamawiającego. 
 
Wykonawca może wskazać w ofercie 
dłuższy termin obowiązywania pakietu 
serwisowego podając oferowany okres w 
pełnych miesiącach, z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może zaoferować maksymalnie 
60 miesięcy obowiązywania pakietu 
serwisowego, a w przypadku zaoferowania 
dłuższego okresu przyjmuje się, że 
Wykonawca zaoferował 60 miesięcy za co 
otrzyma w ramach kryterium „Długość 
pakietu serwisowego” 5 pkt 
 
Oferując dłuższy termin pakietu serwisowego 
Wykonawca obowiązany jest dokonać tego 
każdorazowo poprzez postąpienie o kolejne 
pełne kwartały (kolejne pełne okresy 
trzymiesięczne). 
 
Ocena punktowa poszczególnych ofert w 
ramach każdej z części zamówienia w 
kryterium „Długość pakietu serwisowego” 
zostanie obliczona zgodnie z następującym 
wzorem: 

 
K4 = (DPSBO / DPSNO) x 5pkt 

 
gdzie: 
 
K4 - liczba punktów przyznanych 

w ramach kryterium „Długość 
pakietu serwisowego”, 

DPSBO -  długość pakietu serwisowego 
badanej oferty, 

DPSNO - najdłuższy pakiet serwisowy 
pośród badanych ofert, 

 
W kryterium „Długość pakietu serwisowego” 
oferta zawierająca najkrótszy termin pakietu 
serwisowego otrzyma w ramach danej 
części zamówienia 0 pkt 
 
Ocena punktowa poszczególnych ofert w 
kryterium „Długość pakietu serwisowego” 
zostanie dokonana osobno w każdej z 
części zamówienia z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku, gdy w postępowaniu w danej 
części zamówienia zostanie wniesiona tylko 
jedna ważna oferta, otrzyma ona w ramach 
kryterium „Długość pakietu serwisowego”  
5 pkt 
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K5 
Kabina 

2 

Zamawiający nie wymaga, aby 
zaoferowane samochody były 
wyposażone w kabinę przechodnią z 
niskim progiem dostępu.  
 
Wykonawcy mogą jednak zaoferować 
samochody, które są wyposażone w kabinę 
przechodnią z niskim progiem dostępu. 
 
Za zaoferowanie samochodów 
wyposażonych w zwykłą kabinę 
Wykonawca otrzyma w ramach danej części 
zamówienia w kryterium „Kabina” 0 pkt 
 
Za zaoferowanie samochodów 
wyposażonych w kabinę przechodnią z 
niskim progiem dostępu Wykonawca 
otrzyma w ramach danej części zamówienia 
w kryterium „Kabina” 2 pkt 
 
Kabina przechodnia z niskim progiem 
dostępu, za zaoferowanie której 
Wykonawca otrzyma 2 pkt w ramach 
kryterium „Kabina” musi spełniać 
następujący parametr techniczny: 
 
wysokość siedziska kierowcy oraz 
pasażerów liczona od podłoża może 
wynosić maksymalnie 1 400 mm dla 
samochodu niezaładowanego 
wyposażonego w ogumienie 315 / 80 
R22,5. 

K6 
Konstrukcja 

ścian zabudowy 
4 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
samochody zaoferowane w ramach 
danej części zamówienia posiadały 
zabudowy ze ścianami gładkimi (bez 
przetłoczeń) wykonanymi z blachy typu 
DOMEX 650 lub równoważnej. 
 
W takim przypadku Wykonawca musi 
wykazać równoważność zastosowanych 
materiałów.  
 
Za równoważne Zamawiający uzna 
materiały o takiej samej lub wyższej 
wytrzymałości oraz klasie odporności na 
ścieranie jak blacha typu DOMEX 650) 
o grubości co najmniej 4 mm oraz 
maksymalnie 6 mm. 
 
Za równoważną zostanie w 
szczególności uznana przez 
Zamawiającego  blacha S355 pod 
warunkiem, iż kluczowe elementy 
konstrukcji zabudowy, tj. co najmniej 
tylna krawędź wyładowcza, belka 
siłownika płyty wypychającej oraz 
prowadnice boczne płyty wypychającej, 
zostaną w zaoferowanych samochodach 
wykonane ze stali DOMEX 650. 
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Za zaoferowanie samochodów z zabudową, 
której ściany zostaną wykonane z blachy o 
grubości 4 mm. Wykonawca otrzyma w 
ramach danej części zamówienia w 
kryterium „Konstrukcja ścian zabudowy”  
0 pkt 
 
Za zaoferowanie samochodów z zabudową, 
której ściany zostaną wykonane z blachy o 
grubości 5 mm. Wykonawca otrzyma w 
ramach danej części zamówienia w kryterium 
„Konstrukcja ścian zabudowy” 2 pkt 
 
Za zaoferowanie samochodów z zabudową, 
której ściany zostaną wykonane z blachy o 
grubości 6 mm. Wykonawca otrzyma w 
ramach danej części zamówienia w 
kryterium „Konstrukcja ścian zabudowy”  
4 pkt 

K7 
Konstrukcja dna 

wanny załadowczej 
4 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
samochody zaoferowane w ramach 
danej części zamówienia posiadały 
zabudowy z dnem wanny załadowczej 
wykonanym z jednego kawałka blachy 
typu HARDOX lub równoważnej. 
 
W takim przypadku Wykonawca musi 
wykazać równoważność zastosowanych 
materiałów.  
 
Za równoważne Zamawiający uzna 
materiały o takiej samej lub wyższej 
wytrzymałości oraz klasie odporności na 
ścieranie jak blacha typu HARDOX) o 
grubości co najmniej 6 mm oraz 
maksymalnie 8 mm. 
 
Za zaoferowanie samochodów z zabudową, 
w której dno wanny załadowczej zostanie 
wykonane z blachy o grubości 6 mm. 
Wykonawca otrzyma w ramach danej części 
zamówienia w kryterium „Konstrukcja dna 
wanny załadowczej” 0 pkt 
 
Za zaoferowanie samochodów z zabudową, 
w której dno wanny załadowczej zostanie 
wykonane z blachy o grubości 7 mm. 
Wykonawca otrzyma w ramach danej części 
zamówienia w kryterium „Konstrukcja dna 
wanny załadowczej” 2 pkt 
 
Za zaoferowanie samochodów z zabudową, 
w której dno wanny załadowczej zostanie 
wykonane z blachy o grubości 8 mm. 
Wykonawca otrzyma w ramach danej części 
zamówienia w kryterium „Konstrukcja dna 
wanny załadowczej” 4 pkt 
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K8 
Lokalizacja 

stacji serwisowej 
5 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
dysponował co najmniej jedną własną 
lub autoryzowaną przez Wykonawcę 
stacją serwisową zlokalizowaną w 
odległości nie większej niż 100 km. od 
siedziby Zamawiającego w Starych 
Babicach ul Kutrzeby 36 przy czym na 
potrzeby określenia tej odległości 
przyjmowana będzie każdorazowo przez 
Zamawiającego najkrótsza możliwa 
odległość pomiędzy siedzibą 
Zamawiającego a stacją serwisową 
liczona po sieci dróg publicznych 
dopuszczalnych dla ruchu 
zaoferowanych samochodów. 
 
Wykonawca, który dysponuje własną lub 
autoryzowaną przez Wykonawcę stacją 
serwisową zlokalizowaną w odległości od 
siedziby Zamawiającego większej niż 70 
km, ale nie większej niż 100 km otrzyma w 
ramach kryterium „Lokalizacja stacji 
serwisowej” 0 pkt 
 
Wykonawca, który dysponuje własną lub 
autoryzowaną przez Wykonawcę stacją 
serwisową zlokalizowaną w odległości od 
siedziby Zamawiającego większej niż 50 
km., ale nie większej niż 70 km. otrzyma w 
ramach kryterium „Lokalizacja stacji 
serwisowej” 2 pkt 
 
Wykonawca, który dysponuje własną lub 
autoryzowaną przez Wykonawcę stacją 
serwisową zlokalizowaną w odległości od 
siedziby Zamawiającego nie większej niż 
50 km otrzyma w ramach kryterium 
„Lokalizacja stacji serwisowej” 5 pkt 

 
2. Przy ocenie ofert w ramach każdej z części zamówienia 1 pkt oceny punktowej oferty = 1% wagi 

kryterium oceny ofert. 

3. W ramach poszczególnych części zamówienia ocenie zgodnie z opisanymi powyżej kryteriami 

oceny ofert poddane zostaną wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4. Podstawę do ustalenia łącznej całkowitej ceny brutto dostawy na potrzeby Zamawiającego 

samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) w 

ramach danej części zamówienia stanowić będzie cena zaoferowana przez Wykonawców w 

ofercie, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Stąd, do oceny złożonych ofert w ramach 

danej części zamówienia w kryterium „Cena” Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto 

zaoferowaną przez poszczególnych Wykonawców za wykonanie całej danej części zamówienia  

5. W ramach każdej z części zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który 

złoży w danej części ofertę zawierającą najkorzystniejszy bilans jakości do ceny zgodnie z 

kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Za najkorzystniejszą w ramach każdej z części 

zamówienia zostanie oceniona oferta, która otrzyma największą w tej części łączną liczbę 

punktów we wszystkich dziewięciu kryteriach oceny ofert zgodnie z wzorem: 
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KO = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 

 

gdzie: 

 

KO - łączna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danej części zamówienia na 

podstawie wszystkich dziewięciu kryteriów oceny ofert, 

K1 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Cena”, 

K2 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Termin dostawy 

 samochodów dostarczanych w ramach danej części zamówienia”, 

K3 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Gwarancja”, 

K4 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Długość pakietu 

serwisowego”, 

K5 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Kabina”, 

K6 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Konstrukcja ścian 

zabudowy”, 

K7 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Konstrukcja dna 

wanny załadowczej”, 

K8 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium „Lokalizacja stacji 

serwisowej”, 

6. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert, które w ramach 

danej części zamówienia otrzymają taką samą łączną najwyższą liczbę punktów spośród 

ocenianych ofert (zawierać będą najkorzystniejszy bilans jakości do ceny), Zamawiający udzieli 

zamówienia temu Wykonawcy, który spośród tych ofert zaoferował najniższą łączną cenę 

wykonania danej części zamówienia. Jeżeli w ten sposób nie będzie można wybrać 

najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone dwie lub więcej oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych na wykonanie danej części 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli 

zaoferować wyższych cen wykonania tej części zamówienia niż zaoferowali w ofertach 

złożonych w pierwszym terminie. 

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  

otym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

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 

ustawy. 
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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 z Wykonawcą wybranym w ramach danej części 

zamówienia, 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. 
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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 

ustawy. 

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. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2) UWAGA: zgodnie z komunikatem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-

aktualnosci/zmiany-na-miniportalu/zmiany-na-miniportalu od dnia 14 grudnia 2020 roku  

nie jest potrzebna aplikacja ani klucz prywatny, by zaszyfrować i odszyfrować 

otrzymane oferty. Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie wymaga 

pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla 

Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl. 

Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl 

odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły 

odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie 

zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak 

przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku. 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiany-na-miniportalu/zmiany-na-miniportalu
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiany-na-miniportalu/zmiany-na-miniportalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 

na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków). 

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: zamowienia@eko-babice.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

28. Podwykonawstwo. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Ofercie Wykonawcy  

(Załącznik nr 1). 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację części 

zamówienia przez Podwykonawców. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

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:  

zamowienia@eko-babice.pl
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 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. cRODO 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 z późn. zm.), 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.  

 

 

 

 

___________________ 
− 

*
 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. 

  

iod@eko-babice.pl
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30. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  
Załącznik nr 1 Formularz - oferta Wykonawcy 

2.  
Załącznik nr 2 Arkusz cenowy 

3.  
Załącznik nr 3 JEDZ/ESPD plik xml 

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 o dysponowaniu stacją serwisową 

zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km od siedziby 

Zamawiającego 

9.  Załącznik nr 9 Wykaz dostaw 

10.  Załącznik nr 10 
Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych 

Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów 

11.  Załącznik nr 11 
Wykaz minimalnego zakresu czynności objętych bezpłatnym 

pakietem serwisowym wymaganego przez Zamawiającego 

12.  Załącznik nr 12 

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie montażu systemu GPS  

XTrack oraz sposobu malowania i oznakowania oferowanych 

samochodów 

13.  Załącznik nr 13 Identyfikator postępowania 

14.  Załącznik nr 14 Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal ePUAP 

15.  Załącznik nr 15 Instrukcja wypełniania JEDZ 
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Załącznik nr 1  

……………………………………… 
(Pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA WYKONAWCY 

nazwa: ………………………………………………….… 

adres: ……………………………………………………. 

tel. / fax……………………………………………….…… 

adres e-mail: ………………  ………………………... 

adres skrzynki ePUAP: ……………………………….. 

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 

ePUAP: /GPK-EKO-BABICE/SkrytkaESP 

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

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  EKO / PD / 1 / 12 / 2020 

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

Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa na 

potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru 

odpadów komunalnych” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla tego postępowania składamy ofertę na wykonanie: 

[   ] tylko części I zamówienia 
*)
 

[   ] tylko części II zamówienia 
*)
 

[   ] części I oraz części II zamówienia 
*)
 

 

*
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

2. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach 

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną 

całkowitą cenę wynoszącą: 

 

_______________________ (słownie: ____________________________________) zł brutto 

(wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%) za dostawę trzech kompletnych nowych 

fabrycznie samochodów specjalistycznych objętych zakresem części I zamówienia 
*)
 

 

_______________________ (słownie: ____________________________________) zł brutto 

(wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%) za dostawę 1 kompletnego nowego fabrycznie 

samochodu specjalistycznego objętego zakresem części II zamówienia 
*)
 

 

*
)
 łączne ceny brutto oferty dla poszczególnych części zamówienia należy wypełnić 

zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 formularza oferty. 

 

UWAGA: Wszystkie ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 
3. Łączna całkowita cena brutto naszej oferty za dostawę w ramach _____________ 

*) 
części 

zamówienia kompletnych nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru 

odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) została obliczona na podstawie ich cen 

jednostkowych zgodnie z Arkuszem cenowym, który stanowi załącznik do niniejszej oferty i 

obejmuje: 

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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- dostawę zaoferowanych samochodów; 

- przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po 4 na każdy samochód) z 

zakresu obsługi i eksploatacji zaoferowanych samochodów oraz zainstalowanych w nim 

urządzeń; 

- wyposażenie zaoferowanych samochodów w apteczkę, trójkąt i gaśnicę - po jednej 

sztuce na każdy samochód; 

- objęcie zaoferowanych samochodów gwarancją Wykonawcy (niezależnie od gwarancji 

producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt 5 naszej oferty; 

- objęcie zaoferowanych samochodów pakietami serwisowymi przez okres wskazany  

w pkt 6 niniejszej oferty. 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

4. Przedmiot zamówienia (dostawa na potrzeby Zamawiającego kompletnych nowych fabrycznie 

samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych) zostanie przez nas 

wykonany zgodnie z następującym harmonogramem: 

 

w zakresie dotyczącym części I zamówienia 
*)
 samochody dostarczymy w terminie ________ 

(słownie _____________________________ ) tygodni licząc od dnia podpisania umowy, 
*)
 

 

w zakresie dotyczącym części II zamówienia 
*)
 samochód dostarczymy w terminie ________ 

(słownie _____________________________ ) tygodni,  

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym terminów wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia 

w terminie do 15 tygodni, a Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryteriów dotyczących 

terminów wykonania przedmiotu zamówienia. Informacje dotyczące terminów wykonania 

przedmiotu zamówienia jakie oferuje Wykonawca nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie 

możliwe uzyskanie przez Wykonawcę dodatkowej liczby punktów w ramach tych kryteriów w 

związku ze złożeniem przez Wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert. 

5. Dostarczone przez nas w ramach: 

 

części I *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych zostaną objęte gwarancją Wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta 

podwozia) przez okres ________ (słownie _____________________________________ ) 

miesięcy, 

 

części II *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych zostaną objęte gwarancją Wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta 

podwozia) przez okres ________ (słownie _____________________________________ ) 

miesięcy. 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym okresu obowiązywania 

gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje gwarancję przez okres 24 miesięcy, a 

Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Gwarancji”. Informacje okresu gwarancji 

jaki oferuje Wykonawca nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez 
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Wykonawcę dodatkowej liczby punktów w ramach tego kryterium w związku ze złożeniem przez 

Wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert. 

 

6. Dostarczone przez nas w ramach: 

 

części I *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych zostaną objęte bezpłatnym pakietem serwisowym przez okres ________ (słownie 

_____________________________________ ) miesięcy (szczegółowy opis oferowanego 

przez nas bezpłatnego pakietu serwisowego zawiera załącznik do naszej oferty). 

 

części II *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych zostaną objęte bezpłatnym pakietem serwisowym przez okres ________ (słownie 

_____________________________________ ) miesięcy (szczegółowy opis oferowanego 

przez nas bezpłatnego pakietu serwisowego zawiera załącznik do naszej oferty). 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym okresu obowiązywania 

bezpłatnego pakietu serwisowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje bezpłatny 

pakiet serwisowy przez okres 36 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach 

kryterium „Długość pakietu serwisowego”. Informacje dotyczące obowiązywania bezpłatnego 

pakietu serwisowego jaki oferuje Wykonawca nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie 

możliwe uzyskanie przez Wykonawcę dodatkowej liczby punktów w ramach tego kryterium w 

związku ze złożeniem przez Wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert. 

 

7. Dostarczone przez nas w ramach _____________ 
*)
 części zamówienia kompletne samochody 

specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą nowe fabrycznie, wyprodukowane 

na 12 miesięcy przed datą dostawy lub później. 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

8. Dostarczone przez nas w ramach _____________ 
*)
 części zamówienia kompletne samochody 

specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą spełniać normę Euro 6 zgodnie z 

Europejskim Standardem Emisji Spalin. 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

9. Dostarczone przez nas w ramach _____________ 
*)
 części zamówienia kompletne samochody 

specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą wyposażone w system rejestracji 

codziennych tras przejazdu GPS XTrack zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik  

nr 10 do SIWZ. 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

10. Dostarczone przez nas w ramach: 

 

części I *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w: 

[   ] zwykłą kabinę 
**)
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[   ] kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu 
**)

 

 

części II *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w: 

[   ] zwykłą kabinę 
**)

 

[   ] kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu 
**)

 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

**
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

UWAGA 1: Kabiną przechodnią z niskim progiem dostępu jest kabina, w której wysokość 

siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża wynosi maksymalnie 1 400 mm. dla 

samochodu niezaładowanego wyposażonego w ogumienie 315 / 80 R22,5. 

 

UWAGA 2: Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym rodzaju kabiny 

Zamawiający przyjmie, że dostarczone samochody będą wyposażone w kabinę zwykłą, a 

Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Kabina”. Informacje dotyczące rodzaju 

kabiny nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę 

dodatkowej liczby punktów w ramach tego kryterium w związku ze złożeniem przez Wykonawcę 

wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert. 

 

11. Dostarczone przez nas w ramach: 

 

części I *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w: 

[   ] automatyczną skrzynię biegów 
**)

 

[   ] zautomatyzowaną skrzynię biegów 
**)

 

 

części II *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w: 

[   ] automatyczną skrzynię biegów 
**)

 

[   ] zautomatyzowaną skrzynię biegów 
**)

 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

**
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym rodzaju skrzyni biegów 

Zamawiający przyjmie, że dostarczone samochody będą wyposażone w automatyczną skrzynię 

biegów. 

 

12. Dostarczone przez nas w ramach: 

 

części I *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w zabudowę ze ścianami gładkimi (bez przetłoczeń) 

wykonanymi z blachy typu DOMEX 650 lub równoważnej o grubości: 

[   ] 4 mm. 
**)

 

[   ] 5 mm. 
**)

 

[   ] 6 mm. 
**)
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części II *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w zabudowę ze ścianami gładkimi (bez przetłoczeń) 

wykonanymi z blachy typu DOMEX 650 lub równoważnej o grubości: 

[   ] 4 mm. 
**)

 

[   ] 5 mm. 
**)

 

[   ] 6 mm. 
**)

 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

**
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

UWAGA 1: W przypadku zaoferowania samochodów wyposażonych w zabudowę ze ścianami 

wykonanymi z blachy równoważnej w stosunku do blachy DOMEX 650 Wykonawca musi 

wykazać równoważność zastosowanych materiałów - za równoważne Zamawiający uzna 

materiały o takiej samej lub wyższej wytrzymałości oraz klasie odporności na ścieranie jak 

blacha typu DOMEX 650. 

 

Za równoważną zostanie w szczególności uznana przez Zamawiającego blacha S355 pod 

warunkiem, iż kluczowe elementy konstrukcji zabudowy, tj. co najmniej tylna krawędź 

wyładowcza, belka siłownika płyty wypychającej oraz prowadnice boczne płyty wypychającej, 

zostaną w zaoferowanych samochodach wykonane ze stali DOMEX 650. 

 

UWAGA 2: Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym grubości blachy z jakiej 

zostaną wykonane ściany zabudowy w oferowanych samochodach, Zamawiający przyjmie, że 

będzie to blacha o grubości 4 mm., a Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium 

„Konstrukcja ścian zabudowy”. Informacje dotyczące grubości blachy nie będą podlegały 

uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę dodatkowej liczby punktów w 

ramach tego kryterium w związku ze złożeniem przez Wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie po 

otwarciu ofert. 

 

13. Dostarczone przez nas w ramach: 

 

części I *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w zabudowę z dnem wanny załadowczej wykonanym  

z jednego kawałka blachy typu HARDOX lub równoważnej o grubości: 

[   ] 6 mm. 
**)

 

[   ] 7 mm. 
**)

 

[   ] 8 mm. 
**)

 

 

części II *
)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów 

komunalnych będą wyposażone w zabudowę z dnem wanny załadowczej wykonanym  

z jednego kawałka blachy typu HARDOX lub równoważnej o grubości: 

[   ] 6 mm. 
**)

 

[   ] 7 mm. 
**)

 

[   ] 8 mm. 
**)

 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez Wykonawcę w pkt 1 

formularza oferty. 

 

**
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  
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UWAGA 1: W przypadku zaoferowania samochodów wyposażonych w zabudowę ze ścianami 

wykonanymi z blachy równoważnej w stosunku do blachy HARDOX Wykonawca musi wykazać 

równoważność zastosowanych materiałów - za równoważne Zamawiający uzna materiały o 

takiej samej lub wyższej wytrzymałości oraz klasie odporności na ścieranie jak blacha typu 

HARDOX. 

 

UWAGA 2: Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym grubości blachy z jakiej 

zostaną wykonane wanien załadowczych w oferowanych samochodach, Zamawiający przyjmie, 

że będzie to blacha o grubości 6 mm., a Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium 

„Konstrukcja dna wanny załadowczej”. Informacje dotyczące grubości blachy nie będą 

podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę dodatkowej liczby 

punktów w ramach tego kryterium w związku ze złożeniem przez Wykonawcę wyjaśnień w tym 

zakresie po otwarciu ofert. 

 

14. Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej jedną: 

[   ] własną 
*)
 

[   ] autoryzowaną przez nas 
*)
 

stacją serwisową zlokalizowaną w odległości _______________ (słownie: 

______________________________ ) km od siedziby Zamawiającego w Starych Babicach 

przy ul. Kutrzeby 36 liczonych po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu 

zaoferowanych samochodów. 

 

*
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym informacji na temat 

odległości stacji serwisowej od siedziby Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że stacja ta 

jest lokalizowana w odległości większej niż 70 km, ale nie większej niż 100 km. od siedziby 

Zamawiającego liczonych po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu 

zaoferowanych samochodów, a Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium 

„Lokalizacja stacji serwisowej”. Informacje dotyczące lokalizacji stacji serwisowej nie będą 

podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę dodatkowej liczby 

punktów w ramach tego kryterium w związku ze złożeniem przez Wykonawcę wyjaśnień w tym 

zakresie po otwarciu ofert. 

 

15. W przypadku wyboru naszej oferty obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po stronie: 

[   ] Wykonawcy 
*)
 

[   ] Zamawiającego 
*)
 

 

*
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego dotyczyć to będzie 

następujących pozycji z oferty Wykonawcy oraz następujących kwot netto: 

 

l.p. nazwa (rodzaj) towaru 

wartość netto w zł 

obliczona na podstawie 

arkusza cenowego 

1.   

2.   

3.   

[...]   
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16. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować: 

[   ] bez udziału podwykonawców 
*)
 

[   ] z udziałem podwykonawców 
*)
 

 

*
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

17. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om 

obejmuje: ______________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

(w tym miejscu należy podać opis części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom ,a także nazwę (firmę) każdego z podwykonawców oraz 

wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

bądź podwykonawcom) *
)
 

 

*
)
 wypełnić o ile dotyczy 

 

18. Oświadczamy, że otrzymaliśmy kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami, w tym z wzorem umowy oraz że zapoznaliśmy się tymi dokumentami, 

rozumiemy ich treść i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 

 

19. Ponadto oświadczamy, że : 

1) pozyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; 

2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert; 

3) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego; 

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

zawartych w SIWZ wraz z załącznikami oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

20 Do naszej oferty załączamy: 

1) wypełniony Arkusz cenowy, 

2) szczegółowy opis zakresu oferowanego bezpłatnego pakietu serwisowego, 

3) szczegółową specyfikację techniczną oferowanych samochodów, 

... _________________________________________________________________, 

... _________________________________________________________________, 

... _________________________________________________________________. 

 

21. Podajemy nasz adres, na który należy przesyłać wszelką korespondencję do 

Wykonawcy: 

 

adres korespondencyjny Wykonawcy: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: _____________________________ 

 

tel.: _________________, fax: _________________, e-mail: _____________________ 

 

22. Oświadczamy, że jako Wykonawca jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: 

 

TAK / NIE *
)
 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 
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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. 

 

23. Oświadczamy, że wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

 

[   ] POLEGAMY *
)
 na zasobach następujących podmiotów i w związku z tym wskazujemy 

nazwę (firmę) podmiotów, na zasobach których polegamy wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ **
)
 

 

[   ] NIE POLEGAMY *
)
 na zasobach podmiotów trzecich 

 

*
)
 postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

**
)
 wypełnić o ile dotyczy 

 

24. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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 w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.**
)
 

 

*
)
 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 wykonawca nie składa oświadczenia, przez jego 

wykreślenie i wpisanie klauzuli „nie dotyczy”. 

 

25. Podajemy numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium wpłacone w 

pieniądzu: *
)
 __________________________________________________________ 

 

*
)
 wypełnić o ile dotyczy 

 

26. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że: 

 

nasza oferta oraz wszystkie załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 

z zastrzeżeniem, iż informacje zawarte na stronach od ____________ do ____________ 

naszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów powołanej wyżej 

ustawy i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim *
)
. 
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*
)
 wypełnić o ile dotyczy 

 

UWAGA: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych 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 pieczęć imienna i podpis lub czytelny podpis 

osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

ARKUSZ CENOWY 

 

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

z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa na potrzeby 

Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 

komunalnych” i składając ofertę na wykonanie: 

 

[   ] części I zamówienia na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, że nasza oferta obejmuje 3 

sztuki następujących nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru 

odpadów komunalnych: 
*)
 

 

 

Lp. 

 

 

OPIS WYMOGU ZAMAWIAJĄCEGO 

 

SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMOGU 

ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

 

 

1) 

 

marka samochodu: 

 

Zamawiający nie wskazuje konkretnej 

marki samochodu 

 

marka samochodu oferowanego przez 

Wykonawcę: 

 

_______________________________ 

 

 

2) 

 

model samochodu: 

 

Zamawiający nie wskazuje konkretnego 

modelu samochodu 

 

model samochodu oferowanego przez 

Wykonawcę: 

 

_______________________________ 

 

 

3) 

 

 

rok produkcji: 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczony 

samochód był nowy fabrycznie 

wyprodukowany na 12 miesięcy przed 

datą dostawy lub później 

 

rok / miesiąc produkcji samochodu 

oferowanego przez Wykonawcę: 

 

_________ / _________ 

*
)
 postawić znak „X” jeśli dotyczy 
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4) 

 

 

skrzynia biegów: 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczony 

samochód był wyposażony w 

automatyczną lub zautomatyzowaną 

skrzynię biegów 

 

 

oferowany przez Wykonawcę samochód 

jest wyposażony w  

 

[   ] automatyczną skrzynię biegów* 

[   ] zautomatyzowaną skrzynię 

biegów* 

 

*
)
 postawić znak „X” we właściwym 

miejscu 

 

5) 

 

 

system rejestracji codziennych tras 

przejazdu GPS XTrack 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony 

samochód był wyposażony w system 

rejestracji codziennych tras przejazdu 

GPS XTrack 

 

oferowany przez Wykonawcę samochód 

jest wyposażony w system rejestracji 

codziennych tras przejazdu GPS XTrack 

 

TAK / NIE * 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 

 

6) 

 

 

kolor kabiny oraz zabudowy: 

 

Zamawiający wymaga dostarczony 

samochód był w kolorze RAL 9010 

 

 

oferowany przez Wykonawcę samochód 

jest w kolorze 

 

______________________________ 

 

 

za całkowitą cenę 1 samochodu opisanego powyżej wynoszącą ________________ (słownie: 

____________________________________ ) zł netto, to jest ________________ (słownie: 

____________________________________ ) zł brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 

23%). 

 

Ponadto oświadczamy, że całkowita cena 1 samochodu, o której mowa powyżej obejmuje: 

- dostawę każdego z oferowanych samochodów; 

- przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po 4 na każdy samochód) z 

zakresu obsługi i eksploatacji oferowanych samochodów oraz zainstalowanych w nim 

urządzeń; 

- wyposażenie oferowanych samochodów w apteczkę, trójkąt i gaśnicę - po jednej sztuce 

na każdy samochód; 

- objęcie oferowanych samochodów gwarancją Wykonawcy (niezależnie od gwarancji 

producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt 5 naszej oferty; 

- objęcie oferowanych samochodów pakietami serwisowymi przez okres wskazany w pkt 6 

naszej oferty. 

  



SIWZ część I – IDW – Instrukcja dla Wykonawców. 

 
 

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych”. 

42 

[   ] części II zamówienia na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, że nasza oferta obejmuje 1 

sztukę nowego fabrycznie samochodu specjalistycznych do odbioru odpadów 

komunalnych ze skrzynią ładunkową dwukomorową 
*)
 

 

 

Lp. 

 

 

OPIS WYMOGU ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMOGU 

ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

 

1) 

 

marka samochodu: 

 

Zamawiający nie wskazuje konkretnej 

marki samochodu 

 

marka samochodu oferowanego przez 

Wykonawcę: 

 

_______________________________ 

 

 

2) 

 

model samochodu: 

 

Zamawiający nie wskazuje konkretnego 

modelu samochodu 

 

model samochodu oferowanego przez 

Wykonawcę: 

 

_______________________________ 

 

 

3) 

 

 

rok produkcji: 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony 

samochód był nowy fabrycznie 

wyprodukowany na 12 miesięcy przed 

datą dostawy lub później 

 

rok / miesiąc produkcji samochodu 

oferowanego przez Wykonawcę: 

 

_________ / _________ 

 

4) 

 

 

skrzynia biegów: 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczony 

samochód był wyposażony w 

automatyczną lub zautomatyzowaną 

skrzynię biegów 

 

 

oferowany przez Wykonawcę samochód 

jest wyposażony w  

 

[   ] automatyczną skrzynię biegów* 

[   ] zautomatyzowaną skrzynię 

biegów* 

*
)
 postawić znak „X” we właściwym 

miejscu 

 

5) 

 

 

system rejestracji codziennych tras 

przejazdu :GPS XTrack 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczony 

samochód był wyposażony w system 

rejestracji codziennych tras przejazdu 

GPS XTrack 

 

oferowany przez Wykonawcę samochód 

jest wyposażony w system rejestracji 

codziennych tras przejazdu GPS XTrack 

 

TAK / NIE * 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 

 

6) 

 

 

kolor kabiny oraz zabudowy: 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony 

samochód był w kolorze RAL 9010 

 

 

oferowany przez Wykonawcę samochód 

jest w kolorze 

 

______________________________ 

 

*
)
 postawić znak „X” jeśli dotyczy 
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za całkowitą cena 1 samochodu opisanego powyżej wynoszącą ________________ (słownie: 

____________________________________ ) zł netto, to jest ________________ (słownie: 

____________________________________ ) zł brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 

23%). 

 

Ponadto oświadczamy, że całkowita cena 1 samochodu, o której mowa powyżej obejmuje: 

- dostawę oferowanego samochodu; 

- przeszkolenie 4 wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i 

eksploatacji oferowanego samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń; 

- wyposażenie oferowanego samochodu w apteczkę, trójkąt i gaśnicę; 

- objęcie oferowanego samochodu gwarancją Wykonawcy (niezależnie od gwarancji 

producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt 5 naszej oferty; 

- objęcie oferowanego samochodu pakietem serwisowym przez okres wskazany w pkt 6 

naszej oferty. 

 

2. Ponadto oświadczamy, że oferowany przez na bezpłatny pakiet serwisowy obejmuje 

następujący zakres czynności w odniesieniu do minimalnego zakresu wymaganego przez 

Zamawiającego zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku Nr 11 do SIWZ. 

 

 

Lp. 

 

 

MINIMALNY ZAKRES SERWISOWY 

WYMAGANY PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

ZAKRES SERWISOWY OFEROWANY 

PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

 

1) 

 

przygotowywanie samochodów do 

obowiązkowych okresowych badań 

technicznych 

 

TAK / NIE * 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 

 

 

2) 

 

przeprowadzanie wszystkich 

wymaganych przez producenta 

dostarczonych samochodów oraz 

producenta zabudowy okresowych 

przeglądów technicznych, w tym w 

szczególności: 

 

a) wymiana filtrów oraz olejów, 

 

b) kontrola oraz uzupełnianie lub wymiana 

płynów eksploatacyjnych, 

 

c) kontrola oraz wymiana łańcuchów i 

pasków napędowych zgodnie z 

harmonogramem przeglądów opisanym w 

instrukcji obsługi samochodu oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

TAK / NIE * 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 

 

szczegółowy zakres oferowany przez 

Wykonawcę: 

 

a) ____________________________ 

______________________________, 

 

b) ____________________________ 

______________________________, 

 

c) ____________________________ 

______________________________ 
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3) 

 

dokonywanie bieżących niezbędnych 

napraw obejmujących co najmniej: 

 

 

 

 

 

1) w zakresie dotyczącym jednostki 

napędowej samochodu oraz układu 

paliwowego: 

a) blok silnika, 

b) wał korbowy i korbowody,  

c) tłoki, tuleje cylindrowe, łożyska 

oraz mechanizm rozrządu, w tym koło, 

d) pompę wtryskową i wtryskiwacze, 

e) głowicę i uszczelkę pod głowicą, 

zawory dolotowe i wydechowe, 

f) wałek rozrządu oraz dźwignie 

zaworowe, 

g) turbosprężarkę, kolektor dolotowy 

i wydechowy oraz hamulec silnikowy, 

 

 

h) pompę oleju, miskę olejową, chłodnicę 

oleju (jeśli występuje), 

i) pompę wodną, 

j) termostat, 

k) wentylator (wiskotyczny) i koła pasowe, 

l) tłumik drgań skrętnych, 

m) hamulec wydechowy / silnikowy 

bez zewnętrznego układu sterowania, 

n) koło zamachowe, obudowę koła 

zamachowego, mocowanie silnika, 

o) sprężarkę powietrza, 

p) układ chłodzenia oraz chłodnicę 

z przewodami 

r) układ wydechowy i układ oczyszczania 

spalin (w tym układ AdBlue i filtr DPF), 

s) zbiornik paliwa, przewody paliwowe, 

czujki poziomu paliwa oraz pompę 

zasilającą; 

 

2) w zakresie dotyczącym układu 

przeniesienia napędu i osi: 

a) obudowę sprzęgła, tarczę, docisk oraz 

łożysko oporowe, 

b) skrzynię biegów, 

c) wały napędowe z krzyżakami oraz 

podporami, 

d) mosty napędowe, 

e) przekładnie redukcyjne, 

 

TAK / NIE * 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 

 

szczegółowy zakres oferowany przez 

Wykonawcę: 

 

1) dotyczący jednostki napędowej 

samochodu oraz układu paliwowego: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) dotyczący układu przeniesienia napędu i 

osi: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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f) przystawki odbioru mocy, 

g) piasty, łożyska piast i zwolnice osi 

napędowych, 

h) piasty oraz łożyska piast osi 

nienapędowych, 

i) półosie napędowe z przegubami, 

j) sworznie zwrotnicy oraz tuleje sworznia, 

k) zwalniacz hydrauliczny (retarder), 

l) półosie napędowe z przegubami, 

m) sterowanie PTO, skrzynią biegów oraz 

sprzęgłem, 

n) belki osi, 

o) zwrotnice, 

p) koła jezdne (bez opon), 

r) sterowanie PTO, skrzynią biegów oraz 

sprzęgłem; 

 

 

 

3) w zakresie dotyczącym układu 

kierowniczego: 

a) przekładnię kierowniczą, 

b) pompę układu kierowniczego i 

przewody elastyczne, 

c) drążki wzdłużne i poprzeczne, 

d) końcówki drążków, 

e) kolumnę kierownicy; 

 

4) w zakresie dotyczącym układu 

hamulcowego: 

a) zaciski hamulcowe, 

b) siłowniki hamulcowe, 

c) zawory hamulcowe (w tym zawór 

osuszacza), 

d) kompletną hydraulikę układu 

hamulcowego, 

e) zbiornik powietrza, 

f) przewody hamulcowe, 

g) klocki oraz szczęki hamulcowe, 

h) tarcze oraz bębny hamulcowe; 

 

 

5) w zakresie dotyczącym zawieszenia 

samochodu: 

a) ramę samochodu, zderzaki, wsporniki 

zawieszenia oraz kosz koła zapasowego, 

b) sprzęg siodłowy oraz zaczep 

holowniczy, 

c) resory i amortyzatory, 

d) wahacze, 

e) drążki skrętne, 

f) stabilizatory, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) dotyczący układu kierowniczego: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

4) dotyczący układu hamulcowego: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) dotyczący zawieszenia samochodu: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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g) elementy elastyczne zawieszenia 

(gumowe i metalowo-gumowe), 

h) poduszki zawieszenia, 

i) układ poziomowania zawieszenia 

(ECAS); 

 

6) w zakresie dotyczącym układu 

elektrycznego: 

a) alternator oraz rozrusznik, 

b) wiązki przewodów elektrycznych, 

c) przełączniki, 

d) czujniki, 

e) moduły sterujące (EDC, BCM, RFC, 

FFC, ECAS), 

 

 

f) tachograf, 

g) reflektory oraz lampy zespolone, 

h) bezpieczniki, 

i) w przypadku lamp typu xenon 

lub LED całość oświetlenia, 

j) akumulatory, 

k) systemy sygnalizacji dźwiękowej; 

 

7) w zakresie dotyczącym zabudowy: 

a) system hydrauliczny i pneumatyczny 

zabudowy, w tym: 

- pompę i rozdzielacze oraz elementy 

sterowania (cewki, elektrozawory, itp.), 

- siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne 

jeżeli występują, 

- przewody zasilające z wyłączeniem 

przewodów elastycznych (gumowych), 

- łożyska ślizgowe i toczne, 

b) system elektryczny, w tym: 

- elementy sterowania (włączniki, 

przekaźniki, czujniki), 

- jednostkę sterującą, 

- oświetlenie robocze z wyłączeniem 

żarówek, a w przypadku lamp typu xenon 

lub LED całość oświetlenia, 

c) system załadunku pojemników oraz 

wywrotu zbiornika, w tym: 

- elementy systemu zasypowego 

(uchwyty, ramiona, łączniki 

gumowo-elastyczne i gumowe z 

wyłączeniem przewodów gumowych), 

- łożyska ślizgowe i toczne, 

d) elementy mocowania zabudowy 

do podwozia samochodu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) dotyczący układu elektrycznego: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) dotyczący zabudowy: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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8) w zakresie dotyczącym kabiny: 

a) mechanizm podnoszenia kabiny, 

b) konstrukcję kabiny, 

c) zawieszenie kabiny, 

d) elementy wyposażenia kabiny (deska 

rozdzielcza wraz z wyświetlaczem, radio 

fabryczne, fotele, tylna kanapa jeśli 

występuje, 

z wyłączeniem tapicerki), 

e) koło kierownicy oraz lewarek dźwigni 

zmiany biegów, 

 

 

f) układ wentylacji i klimatyzacji, 

g) mechanizm wycieraczek szyb  

z wyłączeniem piór, 

h) stopnie wejściowe, 

i) mechanizm podnoszenia szyb, 

j) owiewki oraz spoilery, 

k) zamki drzwi, 

l) dodatkowe elementy wyposażenia 

kabiny jeśli występuje, w tym fabryczna 

lodówka, ogrzewanie postojowe, 

szyberdach. 

 

8) dotyczący kabiny: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

miejscowość i data pieczęć imienna i podpis lub czytelny podpis 

osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOŚCI (LUB NIE) DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
2
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 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 z późn. zm.): 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 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 (t.j. 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) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

 

 

                                                 
2Uwaga: 

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 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO 

ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
3
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 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) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

 

  

                                                 
3Uwaga: 

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 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
4
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 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) 

 

 

  

 

 

  

POŚWIADCZAM(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) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

 

  

                                                 
4Uwaga: 

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 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK
5
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 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) 

Miejscowość i data 

     

 

 

    

 

  

                                                 
5Uwaga: 

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. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O DYSPONOWANIU STACJĄ SERWISOWĄ ZLOKALIZOWANĄ W ODLEGŁOŚCI  

NIE WIĘKSZEJ NIŻ 100 KM OD SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 

 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 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: 

jako Wykonawca dysponuję(my) co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez siebie stacją 

serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Starych 

Babicach przy ul. Gen. Kutrzeby 36, przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana 

będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą 

Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu 

zaoferowanych samochodów. 

 

Wykaz stacji serwisowych Wykonawcy oraz stacji autoryzowanych przez Wykonawcę zawiera 

poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

 

 

Adres 

stacji serwisowej 

 

Rodzaj stacji 

 

Odległość od siedziby 

Zamawiającego w km **
)
 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

ul. _______________________ 

 

w 

 

_________________________ 

(miejscowość) 

stacja własna Wykonawcy *
)
 

 

stacja autoryzowana 

przez Wykonawcę *
)
 

 _______________ km 
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2.  

 

 

 

 

 

 

ul. _______________________ 

 

w 

 

_________________________ 

(miejscowość) 

stacja własna Wykonawcy *
)
 

 

stacja autoryzowana 

przez Wykonawcę *
)
 

 _______________ km 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

ul. _______________________ 

 

w 

 

_________________________ 

(miejscowość) 

stacja własna Wykonawcy *
)
 

 

stacja autoryzowana 

przez Wykonawcę *
)
 

 _______________ km 

 

... 

 

 

 

 

 

 

ul. _______________________ 

 

w 

 

_________________________ 

(miejscowość) 

stacja własna Wykonawcy *
)
 

 

stacja autoryzowana 

przez Wykonawcę *
)
 

 _______________ km 

6 

*) niepotrzebne skreślić 

**) odległość liczona po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych 

dla ruchu zaoferowanych samochodów 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

                                                 
6Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

WYKAZ DOSTAW
6
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 2020 

Oświadczam(y), że w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.2).c) lit. a. SIWZ wykonaliśmy następujące 

dostawy: 

Lp. 

Miejsce wykonania 

i nazwy podmiotów 

na rzecz których 

dostawy zostały 

wykonane 

Nazwa zadania Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia 

 

Okres realizacji 

(od – do) 

[dd/mm/rrrr] 

 

ogółem za którą 

odpowiadał 

Wykonawca 

w zakresie 

warunku 

opisanego 

w pkt 10.1. 2) 

c) lit. a. SIWZ 

1.         

2.         

3.         

…        

Uwaga: do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonane. 

………………………………………………… 
(data i podpis osoby uprawnionej) 

                                                 
6Uwaga: Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MINIMALNYCH WYMOGÓW TECHNICZNYCH 

ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCYCH ZAMAWIANYCH SAMOCHODÓW 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 2020 

 

WYMAGANIA WSPÓLNE DLA CZĘŚCI I 

ORAZ 

CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 

1. Przeznaczenie: 

 

Kompletny samochód specjalistyczny do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa). 

 

2. Podwozie: 

 

1) dopuszczalna masa całkowita: 26 ton 

2) rozstaw osi (między pierwszą a drugą): 3 200 - 4 000mm. Dostosowany do zabudowy pojazdu 

3) silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6 

4) skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, posiadająca co najmniej 6 przełożeń 

5) elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do 89 km/godz. z tolerancją 1 km/godz. 

6) przednie zawieszenie: resory paraboliczne 

7) stabilizator osi przedniej, a w przypadku samochodu wyposażonego w kabinę przechodnią z 

niskim progiem dostępu alternatywnie oś przednia zawieszona pneumatycznie 

8) druga oś napędowa 

9) trzecia oś wleczona, kierowana 

10) tylne zawieszenie pneumatyczne 

11) stabilizator osi tylnej 

12) blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 

13) przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfiki pracy samochodu 

14) regulacja tylnego zwieszenia za pomocą pilota w kabinie kierowcy 

15) przystawka odbioru spełniająca wymagania zabudowy śmieciarek, 

16) hamulce osi przedniej i tylnej tarczowe 

17) układ hamulcowy z systemem ABS 

18) system ASR 

19) hamulec silnikowy 

20) osuszacz powietrza podgrzewany 

21) układ kierowniczy ze wspomaganiem 

22) kierownica z regulowaną wysokością i pochyleniem 

23) fabryczny immobiliser 

24) wyłącznik akumulatorów 

25) zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 litrów z zamykanym korkiem 

26) ogumienie: R 22,5 z oponami 315 / 80 

27) bieżnik ogumienia typu budowlanego o zwiększonej wytrzymałości dla zastosowania 

komunalnego 

28) kabina trzymiejscowa, dzienna, klimatyzowana 

29) kolor kabiny RAL 9010 

30) pulpit sterowniczy zabudowy w kabinie kierowcy 
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31) zestaw głośnomówiący umożliwiający pracę z telefonem w technologii Bluetooth 

32) sygnał akustyczny do komunikacji: ładujący - kierowca 

33) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

34) lusterko krawężnikowe prawe 

35) lusterka wsteczne zgodne z obowiązującym przepisami ruchu drogowego, ogrzewane 

36) przednie lusterko rampowe (dojazdowe) 

37) lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane 

38) oświetlenie zgodne zobowiązującym przepisami o ruchu drogowym (w tym boczne światła 

gabarytowe) 

39) centralny zamek 

40) belka sygnalizacyjna LED zamontowana na dachu kabiny zespolona ze światłami 

ostrzegawczymi na dachu kabiny 

41) dwa dodatkowe kluczyki 

42) obicie drzwi zmywalne 

43) komputer pokładowy 

44) tachograf cyfrowy 

45) radio FM 

46) trójkąt ostrzegawczy 

47) dywaniki gumowe 

48) podnośnik hydrauliczny o udźwigu co najmniej 12 ton 

49) kliny pod koła (2 szt.) 

50) koło zapasowe 

51) listwy boczne aluminiowe przeciw najazdowe 

52) klucz do odkręcania śrub mocujących koło 

53) podręczmy sprzęt gaśniczy w ilość wynikającej z obowiązujących przepisów 

 

3. Wyposażenie dodatkowe: 

1) samochód wyposażony w system monitoringu GPS XTrack posiadający: 

- terminal z modemem GSM w kabinie kierowcy do odbioru oraz rejestracji wykonywanych 

zadań, 

- czujniki otwarcia skrzyni ładunkowej, wyładunku, załączonej przystawki 

- wskazania zużycia paliwa, prędkości chwilowej pojazdu oraz załączonej przystawki 

(powyższe może być realizowane na podstawie sygnału z sieci CAN pojazdu) 

- wideorejestrator w systemie FOTOBOX z kamerą w kabinie pojazdu z kątem widzenia 

90
O
 przez przednią szybę w kierunku jazdy oraz z tyłu pojazdu o kącie widzenia 90

O
 

monitorującą obszar za pojazdem 

2) zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 20 litrów z kranikiem oraz dozownik środka 

dezynfekującego i detergentu 

3) dokumentacja: instrukcja obsługi samochodu, instrukcja obsługi zabudowy, certyfikaty  

i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudowy oraz katalog części zamiennych - w języku 

polskim lub przetłumaczone na j. polski 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

 

Zabudowa: 

 

1) zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, odpowiadająca wytycznym 98/37/WE 

z dnia 27 października 1998 r. oraz posiadająca znak CE 

2) parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej zgodne z normą EN - PN 1501-1 

z późniejszymi zmianami 

3) ściany zabudowy gładkie bez przetłoczeń wykonane z blachy o grubości od 4 do 6 mm. typu 

DOMEX 650 lub równoważnej  
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4) pojemność skrzyni ładunkowej minimum 22 m³ oraz mechanizm prasowania odpadów 

zapewniający stopień ich zagęszczania wynoszący co najmniej 1:5, lub 

5) pojemność skrzyni ładunkowej od 20 do 22 m³ oraz mechanizm prasowania odpadów 

zapewniający stopień ich zagęszczania wynoszący co najmniej 1:6 

6) mechanizm zgniatania liniowo-płytowy lub jarzmowy 

7) część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie 

8) dno wanny załadowczej wykonane z jednego kawałka blachy o grubości od 6 mm do 8 mm. 

typu HARDOX lub równoważnej 

9) uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 

litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 wyposażone w dwie niezależnie pracujące jednostki 

załadowcze oraz składane ramiona i system podtrzymywania pojemników 

10) tryby pracy urządzenia załadowczego: automatyczne, półautomatyczne, ręczne, dzielone i 

niedzielone 

11) maksymalny czas automatycznego załadunku dla pojemnika 1 100 l.: 10 s. 

12) napęd urządzenia załadowczego za pomocą hydraulicznej przekładni ślimakowej lub za pomocą 

standardowego napędu hydrostatycznego do urządzenia załadowczego realizowanego poprzez 

pompę hydrauliczną wytwarzającą ciśnienie i przepływ oleju hydraulicznego w układzie, system 

bloków rozdzielaczy sterowania hydrauliki siłowej oraz siłowniki realizujące oczekiwaną 

kinematykę urządzenia załadowczego 

13) tryby pracy prasy zgarniającej: automatyczny i ręczny 

14) układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów i pojemników 

15) króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym o średnicy 2” 

16) kolorowa kamera z tyłu zabudowy monitorująca obszar za pojazdem oraz kolorowy monitor 

zainstalowany w kabinie kierowcy o przekątnej co najmniej 7” 

17) dwa wyłączniki bezpieczeństwa 

18) sterowanie urządzeniem zasypowym oraz prasą zgarniającą umieszczone po obu stronach 

odwłoka. 

19) sterowanie płytą wypychającą oraz wyładunkiem na zewnątrz pojazdu oraz w kabinie kierowcy 

20) oświetlenie LED zgodne z obowiązującymi przepisami 

21) lampy ostrzegawcze pomarańczowe z tyłu samochodu 

22) reflektory robocze LED z tyłu (2 szt.) 

23) dodatkowy reflektor LED cofania 

24) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku 

25) dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami i automatyczną informacją w kabinie kierowcy o 

tym który stopień jest obciążony oraz w przypadku obciążenia ograniczenie prędkości pojazdu 

do 30km/h wraz z blokadą jazdy wstecz 

26) możliwość sterowania pracą zabudowy z kabiny kierowcy 

27) informacje wyświetlane na wyświetlaczu sterowania zabudową w kabinie kierowcy w języku 

polskim 

28) sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu 

29) układ centralnego smarowania zabudowy 

30) serwis techniczny zabudowy w odległości maksymalnej 100 km. od siedziby Zamawiającego lub 

serwis mobilny (dojazdowy) w czasie do 24 godzin od zgłoszenia awarii 

31) kolor zabudowy RAL 9010, ponadto Wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie 

logo wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 

Zabudowa: 

 

1) zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, odpowiadająca wytycznym 98/37/WE 

z dnia 27 października 1998 r. oraz posiadająca znak CE, z dwoma oddzielnymi odwłokami 

2) parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej zgodne z normą EN - PN 1501-1 

z późniejszymi zmianami 

3) ściany zabudowy gładkie bez przetłoczeń wykonane z blachy o grubości od 4 do 6 mm. typu 

DOMEX 650 lub równoważnej  

4) pojemność skrzyni ładunkowej minimum 20 m3z mechanizm prasowania odpadów 

zapewniający stopień ich zagęszczania wynoszący co najmniej 1:5, Podzielonej na 2 komory z 

podziałem objętości 1-40% druga 60% 

6 mechanizm zgniatania liniowo-płytowy lub jarzmowy umożliwiający załadunek odpadów do 

komory I i komory II 

7) część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie 

8) dno wanny załadowczej wykonane z jednego kawałka blachy o grubości od 6 mm do 8 mm. 

typu HARDOX lub równoważnej 

9)  urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów 

zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 wyposażone w składane ramiona dla każdej z komór 

10) tryby pracy prasy zgarniającej: automatyczny i ręczny 

11) układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów i pojemników 

12) króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym o średnicy 2” 

13) kolorowa kamera z tyłu zabudowy monitorująca obszar za pojazdem oraz kolorowy monitor 

zainstalowany w kabinie kierowcy o przekątnej co najmniej 7” 

14) dwa wyłączniki bezpieczeństwa 

15) sterowanie urządzeniem zasypowym oraz prasą zgarniającą umieszczone po obu stronach 

odwłoka. 

16) sterowanie płytami wypychającymi oraz wyładunkiem na zewnątrz pojazdu oraz w kabinie 

kierowcy 

17) oświetlenie LED zgodne z obowiązującymi przepisami 

18) lampy ostrzegawcze pomarańczowe z tyłu samochodu 

19) reflektory robocze LED z tyłu (2 szt.) 

20) dodatkowy reflektor LED cofania 

21) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku 

22) dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami i automatyczną informacją w kabinie kierowcy o 

tym który stopień jest obciążony oraz w przypadku obciążenia ograniczenie prędkości pojazdu 

do 30km/h wraz z blokadą jazdy wstecz 

23) możliwość sterowania pracą zabudowy z kabiny kierowcy 

24) informacje wyświetlane na wyświetlaczu sterowania zabudową w kabinie kierowcy w języku 

polskim 

25) sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu 

26) układ centralnego smarowania zabudowy 

27) serwis techniczny zabudowy w odległości maksymalnej 100 km. od siedziby Zamawiającego lub 

serwis mobilny (dojazdowy) w czasie do 24 godzin od zgłoszenia awarii 

28) kolor zabudowy RAL 9010, ponadto Wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie 

logo wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 

WYKAZ MINIMALNEGO ZAKRESU CZYNNOŚCI OBJĘTYCH BEZPŁATNYM PAKIETEM 

SERWISOWYM WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 2020 

 

Zaoferowany przez Wykonawcę bezpłatny pakiet serwisowy ma zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego obejmować co najmniej: 

 

1. każdorazowe przygotowywanie samochodów do obowiązkowych okresowych badań 

technicznych; 

 

2. przeprowadzanie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez producenta dostarczonych 

samochodów oraz producenta zabudowy okresowych przeglądów technicznych, w tym w 

szczególności: 

 

2.1. wymiana filtrów oraz olejów, 

2.2. kontrola oraz uzupełnianie lub wymiana płynów eksploatacyjnych, 

2.3. kontrola oraz wymiana łańcuchów i pasków napędowych zgodnie 

z harmonogramem przeglądów opisanym w instrukcji obsługi samochodu 

oraz zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

3. dokonywanie bieżących niezbędnych napraw obejmujących co najmniej: 

 

3.1. w zakresie dotyczącym jednostki napędowej samochodu oraz układu paliwowego: 

a) blok silnika, 

b) wał korbowy i korbowody,  

c) tłoki, tuleje cylindrowe, łożyska oraz mechanizm rozrządu, w tym koło, 

d) pompę wtryskową i wtryskiwacze, 

e) głowicę i uszczelkę pod głowicą, zawory dolotowe i wydechowe, 

f) wałek rozrządu oraz dźwignie zaworowe, 

g) turbosprężarkę, kolektor dolotowy i wydechowy oraz hamulec silnikowy, 

h) pompę oleju, miskę olejową, chłodnicę oleju (jeśli występuje), 

i) pompę wodną, 

j) termostat, 

k) wentylator (wiskotyczny) i koła pasowe, 

l) tłumik drgań skrętnych, 

m) hamulec wydechowy / silnikowy bez zewnętrznego układu sterowania, 

n) koło zamachowe, obudowę koła zamachowego, mocowanie silnika, 

o) sprężarkę powietrza, 

p) układ chłodzenia oraz chłodnicę z przewodami 

r) układ wydechowy i układ oczyszczania spalin (w tym układ AdBlue 

i filtr DPF), 

s) zbiornik paliwa, przewody paliwowe, czujki poziomu paliwa oraz pompę zasilającą; 

3.2. w zakresie dotyczącym układu przeniesienia napędu i osi: 

a) obudowę sprzęgła, tarczę, docisk oraz łożysko oporowe, 

b) skrzynię biegów, 

c) wały napędowe z krzyżakami oraz podporami, 
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d) mosty napędowe, 

e) przekładnie redukcyjne, 

f) przystawki odbioru mocy, 

g) piasty, łożyska piast i zwolnice osi napędowych, 

h) piasty oraz łożyska piast osi nienapędowych, 

i) półosie napędowe z przegubami, 

j) sworznie zwrotnicy oraz tuleje sworznia, 

k) zwalniacz hydrauliczny (retarder), 

l) półosie napędowe z przegubami, 

m) sterowanie PTO, skrzynią biegów oraz sprzęgłem, 

n) belki osi, 

o) zwrotnice, 

p) koła jezdne (bez opon), 

r) sterowanie PTO, skrzynią biegów oraz sprzęgłem; 

 

3.3. w zakresie dotyczącym układu kierowniczego: 

a) przekładnię kierowniczą, 

b) pompę układu kierowniczego i przewody elastyczne, 

c) drążki wzdłużne i poprzeczne, 

d) końcówki drążków, 

e) kolumnę kierownicy; 

 

3.4. w zakresie dotyczącym układu hamulcowego: 

a) zaciski hamulcowe, 

b) siłowniki hamulcowe, 

c) zawory hamulcowe (w tym zawór osuszacza), 

d) kompletną hydraulikę układu hamulcowego, 

e) zbiornik powietrza, 

f) przewody hamulcowe, 

g) klocki oraz szczęki hamulcowe, 

h) tarcze oraz bębny hamulcowe; 

 

3.5. w zakresie dotyczącym zawieszenia samochodu: 

a) ramę samochodu, zderzaki, wsporniki zawieszenia oraz kosz koła zapasowego, 

b) sprzęg siodłowy oraz zaczep holowniczy, 

c) resory i amortyzatory, 

d) wahacze, 

e) drążki skrętne, 

f) stabilizatory, 

g) elementy elastyczne zawieszenia (gumowe i metalowo-gumowe), 

h) poduszki zawieszenia, 

i) układ poziomowania zawieszenia (ECAS); 

 

3.6. w zakresie dotyczącym układu elektrycznego: 

a) alternator oraz rozrusznik, 

b) wiązki przewodów elektrycznych, 

c) przełączniki, 

d) czujniki, 

e) moduły sterujące (EDC, BCM, RFC, FFC, ECAS), 

f) tachograf, 

g) reflektory oraz lampy zespolone, 

h) bezpieczniki, 

i) w przypadku lamp typu xenon lub LED całość oświetlenia, 
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j) akumulatory, 

k) systemy sygnalizacji dźwiękowej; 

 

3.7. w zakresie dotyczącym zabudowy: 

a) system hydrauliczny i pneumatyczny zabudowy, w tym: 

- pompę i rozdzielacze oraz elementy sterowania (cewki, elektrozawory, itp.), 

- siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne jeżeli występują, 

- przewody zasilające z wyłączeniem przewodów elastycznych (gumowych), 

- łożyska ślizgowe i toczne, 

b) system elektryczny, w tym: 

- elementy sterowania (włączniki, przekaźniki, czujniki), 

- jednostkę sterującą, 

- oświetlenie robocze z wyłączeniem żarówek, a w przypadku lamp typu 

xenon lub LED całość oświetlenia, 

c) system załadunku pojemników oraz wywrotu zbiornika, w tym: 

- elementy systemu zasypowego (uchwyty, ramiona, łączniki 

gumowo-elastyczne i gumowe z wyłączeniem przewodów gumowych), 

- łożyska ślizgowe i toczne, 

d) elementy mocowania zabudowy do podwozia samochodu; 

 

3.8. w zakresie dotyczącym kabiny: 

a) mechanizm podnoszenia kabiny, 

b) konstrukcję kabiny, 

c) zawieszenie kabiny, 

d) elementy wyposażenia kabiny (deska rozdzielcza wraz z wyświetlaczem, radio 

fabryczne, fotele, tylna kanapa jeśli występuje, z wyłączeniem tapicerki), 

e) koło kierownicy oraz lewarek dźwigni zmiany biegów, 

f) układ wentylacji i klimatyzacji, 

g) mechanizm wycieraczek szyb z wyłączeniem piór, 

h) stopnie wejściowe, 

i) mechanizm podnoszenia szyb, 

j) owiewki oraz spoilery, 

k) zamki drzwi, 

l) dodatkowe elementy wyposażenia kabiny jeśli występuje, w tym fabryczna 

lodówka, ogrzewanie postojowe, szyberdach. 
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Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W SPRAWIE MONTAŻU SYSTEMU GPS XTRACK 

ORAZ SPOSOBU MALOWANIA I OZNAKOWANIA OFEROWANYCH SAMOCHODÓW 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 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: 

jako Wykonawca zostałem(liśmy) poinformowany(ni) przez Zamawiającego, iż w związku z 

prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą obejmującą w szczególności odbiór 

i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę samochody 

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

Mając powyższe na uwadze jako Wykonawca oświadczam(y), że wszystkie zaoferowane samochody 

zostaną dostarczone:  

1) z wyposażeniem dodatkowym obejmującym wskazany powyżej system rejestracji codziennych 

tras przejazdu GPS XTrack, zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku 

nr 10 do SIWZ wraz z danymi do logowania umożliwiającymi Zamawiającemu pobieranie 

zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej; 

2) w kolorze kabiny oraz zabudowy RAL 9010, wraz z naniesionym na zabudowie logo zgodnie z 

wzorem przekazanym przez Zamawiającego7. 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

                                                 
7Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 13 do SIWZ 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA  

dotyczy:  

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych”. 

Nr referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 2020 

Identyfikator postępowania 

586b82d1-edf9-4c55-a260-065781724393 

 
 
 
 

Nr referencyjny (nr zamówienia nadany przez Zamawiającego) 

EKO / PD / 1 / 12 / 2020 
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31. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

UMOWA NR … / 2021 

zawarta w dniu ….… 2021 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 

wysokość 106 638 000,- PLN , posiadającym NIP 118-14-62-152, Regon 016026808, Konto: Bank 

Ochrony Środowiska II Oddział w Warszawie 25 1540 1157 2001 6680 8633 0002 zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………… 

a 

…………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” zarejestrowanym w …………………, 

pod numerem …………………, posiadającym NIP ……………………, REGON ……………, 

konto:……………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………… 

Nazwa zadania: 

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

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 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest wykonanie przez Wykonawcę 

dostawy na potrzeby Zamawiającego [...] szt. kompletnych nowych fabrycznie samochodów 

specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa), marka: [...], rok 

produkcji [...], rodzaj zabudowy [...], norma Europejskiego Standardu Emisji Spalin: EUR [...], 

system GPS: [...], mechanizm zgniatania: [...], skrzynia biegów: [...], wraz z pakietem 

serwisowym. Szczegółowa konfiguracja oraz specyfikacja techniczna każdego samochodu 

stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 

2. W związku z prowadzoną przez Zamawiającego 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 zgodny z wymaganiami Zamawiającego (szczegółowa konfiguracja oraz specyfikacja 

techniczna każdego samochodu stanowi Załącznik nr 1 do umowy). W związku z powyższym 

Wykonawca oświadcza, iż zgodnie ze złożoną ofertą dostarczone samochody będą wyposażone 

w taki system, a Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane do logowania umożliwiające 

pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochody, o których mowa w ust. 1, nie będą w dniu dostawy 

obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich ani nie są przedmiotem takich praw, a także, 

że Wykonawca będzie uprawniony do swobodnego rozporządzania tymi samochodami bez 

żadnych ograniczeń prawnych i faktycznych. 
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§ 2. 

1. Realizacja całego przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) dostawa samochodów odbędzie się w nieprzekraczalnym terminie do dnia [...] [...] [...] r., 

i zostanie każdorazowo potwierdzona protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 2 do Umowy. Protokół sporządzany będzie osobno dla każdego z samochodów, w dwóch 

egzemplarzach - jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

2. Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy w całości lub w części, w przypadku, 

gdy dostarczone samochody będą niezgodne z minimalnymi wymogami technicznymi 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ofercie Wykonawcy lub  

w niniejszej umowie. 

3. Wszystkie samochody, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną dostarczone Zamawiającemu na 

koszt Wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) do siedziby Zamawiającego  

w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36, najpóźniej do godz. 12:00 w ostatnim dniu terminu,  

o którym mowa w ust. 1. 

4. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi bez osobnego 

wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po 4 na każdy 

samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji samochodów oraz zainstalowanych w nim urządzeń.  

5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi  

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

i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej dwa kluczyki do drzwi oraz do 

uruchamiania silniki każdego z samochodów, a także: apteczkę, trójkąt i gaśnicę, po jednej 

sztuce na każdy samochód. 

§ 3. 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą w ramach swojego wynagrodzenia niezależnie od gwarancji 

producenta podwozia Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres [...] miesięcy licząc od dnia 

wykonania dostawy gwarancji, której szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 3 do umowy. 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą w ramach swojego wynagrodzenie Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia w ramach bezpłatnego pakietu serwisowego przez okres [...] miesięcy licząc od dnia 

wykonania dostawy okresowych przeglądów, konserwacji i napraw. Szczegółowy opis zakresu 

bezpłatnego pakietu serwisowego stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

3. Gwarancja oraz bezpłatny pakiet serwisowy nie obejmują przypadków, gdy: 

1) doszło do umyślnego uszkodzenia samochodu przez pracownika Zamawiającego; 

2) awaria samochodu nastąpiła na skutek działania pracownika Zamawiającego 

dopuszczonego do pracy pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego; 

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

kategorii; 

4) usterki i wady spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń prawidłowej eksploatacji i 

konserwacji określonych w książce gwarancyjnej i serwisowej, użytkowanie przedmiotu 

umowy niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnym z przeznaczeniem używaniem produktu, 

nieprzestrzeganiem terminów zalecanych przeglądów, przez modyfikację lub/i zabudowę 

wykonaną niezgodnie z rekomendacjami producenta, obciążeniem ponad dopuszczalne 

przez producenta normy, wypadkiem, pożarem oraz innymi podobnymi zdarzeniami, 

uszkodzeniem mechanicznym. 

4. W ramach gwarancji i bezpłatnego pakietu serwisowego w przypadku awarii, której naprawa 

wynosić będzie ponad 7 dni kalendarzowych, Wykonawca ma obowiązek przekazać 

Zamawiającemu bez osobnego wynagrodzenia na cały czas naprawy ponad 7 dni 

kalendarzowych inny samochód zastępczy o tożsamej funkcjonalnie zabudowie, spełniający 

wszystkie minimalne wymogi techniczne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczące wymaganej przez 

Zamawiającego minimalnej normy Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6. 
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5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu samochód zastępczy, o którym mowa  

w ust. 4, najpóźniej o godz. 6:00 rano pierwszego dnia roboczego następującego po 7 dniu 

kalendarzowym licząc od pierwszego dnia zgłoszenia awarii. 

6. Jeżeli samochód objęty awarią był wyposażony przez Wykonawcę w system GPS XTrack 

samochód zastępczy musi być wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS 

XTrack, a Wykonawca wydając samochód zastępczy obowiązany jest również przekazać 

Zamawiającemu dane do logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji 

rejestrującej. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje samochodem zastępczym wyposażonym  

w system GPS XTrack Zamawiający może wyposażyć samochód zastępczy w taki system na 

koszt Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia  

w stosunku do Zamawiającego. 

7. Zgłoszenia wszystkich awarii dokonywane będą każdorazowo przez Zamawiającego 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 

Wykonawcę w § 9 ust. 1 pkt 2. 

8. Czynności serwisowy świadczone przez Wykonawcę na podstawie udzielonej Zamawiającemu 

gwarancji oraz w ramach bezpłatnego pakietu serwisowego wykonywane będą w stacjach 

serwisowych Wykonawcy, lub autoryzowanych przez Wykonawcę znajdujących się  

w lokalizacjach, których wykaz zgodny z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę stanowi 

Załącznik nr 5 do umowy. 

9. W przypadku zmiany lokalizacji najbliższej stacji serwisowej znajdującej się na wykazie, o którym 

mowa w ust. 8, Wykonawca obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do innej stacji 

serwisowej zlokalizowanej w odległości nie większej od siedziby Zamawiającego niż odległość  

w jakiej znajdowała się stacja objęta zmianą lokalizacji. 

10. Wykonawca zapewni również Zamawiającemu możliwość korzystania w całym okresie gwarancji 

oraz bezpłatnego pakietu serwisowego z mobilnego (dojazdowy) serwisu Wykonawcy w czasie 

do 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od zgłoszenia awarii. 

§ 4. 

1. Z tytułu dostawy samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1: 

1) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości [...] (słownie [...]) zł netto, to jest [...] 

(słownie [...]) zł brutto za każdy samochód wymieniony w części I,  

2) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości [...] (słownie [...]) zł netto, to jest [...] 

(słownie [...]) zł brutto za samochód wymieniony w części II. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy na zasadach i warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz Umowie, w tym w szczególności: 

1) dostawę [...] szt. samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych 

(podwozie i zabudowa), marka: [...], rok produkcji [...], rodzaj zabudowy [...], norma 

Europejskiego Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...], mechanizm zgniatania: 

[...], skrzynia biegów: [...], wraz z pakietem serwisowym - szczegółowa konfiguracja każdego 

samochodu stanowi Załącznik nr 1 do umowy; 

2) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po 4 na każdy samochód) z 

zakresu obsługi i eksploatacji oferowanych samochodów oraz zainstalowanych w nim 

urządzeń; 

3) wyposażenie dostarczanych samochodów w apteczkę, trójkąt i gaśnicę - po jednej sztuce na 

każdy samochód; 

4) objęcie przez Wykonawcę dostarczanych samochodów gwarancją Wykonawcy (niezależnie 

od gwarancji producenta podwozia) przez okres [...] miesięcy licząc od dnia wykonania 

dostawy gwarancji, której szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 3 do umowy; 

5) objęcie przez Wykonawcę dostarczanych samochodów bezpłatnymi pakietami serwisowymi 

przez okres [...] miesięcy licząc od dnia wykonania dostawy, w ramach których Wykonawca 

będzie wykonywać w szczególności  okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy - 
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szczegółowy opis zakresu bezpłatnego pakietu serwisowego stanowi Załącznik nr 4 do 

umowy. 

3. W przypadku, gdy nabywcą dostarczonych samochodów będzie Zamawiający: 

1) Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego płatną przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze z terminem płatności 30 dni licząc od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu; 

2) za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy strony Umowy uważać będą datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego; 

3) w razie opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca będzie uprawniony do żądania od 

Zamawiającego odsetek ustawowych stosownie do terminu opóźnienia.  

§ 5. 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną obliczoną od łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto za wszystkie niedostarczone samochody, obliczonego w oparciu o ich cenę 

jednostkową, o której mowa w § 4 ust. 1, w wysokości: 

1) 0,2% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy każdego z samochodów, o których mowa 

w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1, do siódmego dnia zwłoki włącznie; 

2) 0,3% za każdy kolejny dzień zwłoki w wykonaniu dostawy samochodów, o których mowa  

w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 20% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto za wszystkie niedostarczone samochody, 

obliczonego w oparciu o ich cenę jednostkową, o której mowa w § 4 ust. 1. Limit kar umownych 

będzie naliczany osobno dla każdego samochodu. 

3. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu dostawy samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1,  

w terminie określonym w § 2 ust. 1 o więcej niż 14 dni Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę 

bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto za wszystkie dostarczone 

samochody, obliczonego w oparciu o ich cenę jednostkową, o której mowa w § 4 ust. 1. W takim 

przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie nalicza się. 

4. Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez 

Wykonawcę w następujących przypadkach i w następujących kwotach: 

1) z tytułu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bez ważnego 

powodu - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto za wszystkie 

dostarczone samochody, obliczonego w oparciu o ich cenę jednostkową, o której mowa  

w § 4 ust. 1, przy czym uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej 

powstaje z dniem, w którym zostało złożone oświadczenie woli o wypowiedzeniu, choćby 

jego skutek w tym dniu jeszcze nie nastąpił; 

2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w § 8 ust. 9  

w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy) za każde naruszenie. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych,  

o których mowa w ust. 1 oraz ust. 4 pkt 2 i 3, bezpośrednio z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5 w każdym przypadku powstania 

uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, gdy wierzytelność stanie się wymagalna. 

7. Nałożenie kar umownych zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zapłaty ze 

wskazaniem przyczyny nałożenia kar oraz możliwością ustosunkowania się Wykonawcy do 

stanowiska Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu 

zapłaty kary. 

9. Niezależnie od sposobu rozliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy 

notę księgową obciążeniową na kwotę naliczonej kary umownej. 

  



SIWZ część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych”. 

68 

10. W przypadku gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość kary 

umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary 

umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania do pełnej wartości 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. W 

takich przypadkach Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej niezależnie od tego, czy zrealizował uprawnienie do otrzymania kary 

umownej. 

§ 6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy: 

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu takich okoliczności - w takim przypadku Wykonawca 

może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu części Umowy wykonanej do dnia 

odstąpienia; 

2) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub 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; 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się  

z obowiązków określonych w Umowie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie. 

§ 7. 

1. Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa zgodnie  

z treścią oferty lub na zasadach, o których mowa w ust. 2 do 4. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania  

i zaniechania.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca poda nazwy oraz dane 

teleadresowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych. Wykonawca jest obowiązany 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w czasie obowiązywania Umowy, a także przekazywać dane na temat nowych 

podwykonawców, którym w zamierza powierzyć realizacje Przedmiotu Umowy w przyszłości. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca jako Wykonawca powoływał się w czasie oceny ofert. 

§ 8. 

1. Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu Strony Umowy zobowiązane są do 

zachowania tajemnicy kontraktowej i nie rozpowszechniania bez pisemnej zgody drugiej strony 

informacji w jakiejkolwiek sposób dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a nie 

przeznaczonych przez drugą stronę do publicznego rozpowszechniania. 

2. Na podstawie niniejszego zobowiązania klauzulą poufności objęte są w szczególności wszelkie 

informacje, materiały i dane dotyczące drugiej strony Umowy, jakie Strony umowy uzyskają  

w trakcie wykonywania umowy niezależnie od ich formy i sposobu ich uzyskania. 

3. Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiałów i danych objętych 

klauzulą poufności jest dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony,  

chyba że: 
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1) obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa lub następuje w związku z żądaniem 

uprawnionych organów wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej; 

2) informacja została wcześniej udostępniona publicznie przez drugą Stronę; 

3) informacja stanowi treść dokumentu, o którym mowa w ust. 11, pod warunkiem jednak, iż 

informacje udostępniane publicznie nie wykraczają poza treść wystawionego dokumentu. 

4. Za rozpowszechnienie uważa się także udostępnienie informacji, materiałów i danych, 

zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również nieumyślną ich utratę 

spowodowaną niedbalstwem. 

5. Żadna ze Stron Umowy nie może utrwalać, zwielokrotniać, kopiować, udostępniać ani w inny 

sposób przetwarzać dostarczonych jej przez drugą Stronę Umowy lub stworzonych przez siebie 

w ramach wykonywania niniejszej umowy informacji, materiałów i danych, chyba że rzeczone 

utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, lub udostępnianie jest niezbędne dla realizacji celu 

niniejszej umowy i służy wyłącznie temu celowi, bądź też zostanie dokonane na podstawie 

wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanej strony. 

6. Poufnością (tajemnicą kontraktową) objęte są w szczególności: 

1) informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2) informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

3) informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

4) informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia  

30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej; 

5) informacje, materiały i dane, których rozpowszechnienie może naruszyć dobra stron umowy 

lub osób trzecich w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

6) informacje zgromadzone w korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, lub innych środków 

komunikowania się na odległość; 

7) informacje stanowiące hasła dostępowe, kody dostępu, kody PIN i im podobne; 

8) informacje dotyczące osób pozostających w stosunku zlecenia lub stosunku pracy  

z którąkolwiek ze Stron, w tym ich dane osobowe. 

7. Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową 

udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do 

zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze 

korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później niż z upływem czasu obowiązywania 

Umowy, chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

stanowią inaczej. 

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu 

żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową, w celu uzyskania pisemnej 

zgody lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostępnienie, w czasie trwania Umowy, za 

wyjątkiem przypadków, gdy informacja taka byłaby niezgodna z treścią uprawnionego żądania 

organu wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 12, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca 

nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego ani wymieniać nazwy Zamawiającego w 

związku z działalnością Wykonawcy, w tym w szczególności działalnością promocyjną lub 

informacyjną. 

10. Udzielanie lub publikowanie przez Wykonawcy informacji wymaganych na podstawie przepisów 

prawa nie jest uważane za działalność promocyjną lub informacyjną. 

11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym poświadczy 

wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy Umowa.  

12. Do posługiwania się przez Wykonawcy wystawionym przez Zamawiającego poświadczeniem 

wykonania lub wykonywania zamówienia nie mają zastosowania postanowienia określające 

zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania się od wymieniania nazwy Zamawiającego  
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w związku z jego działalnością. 

13. Naruszenie powyższych zasad dotyczących obowiązku zachowania poufności traktowane może 

być przez drugą Stronę jako naruszenie obowiązków umownych i może skutkować 

odpowiedzialnością odszkodowawczą zgodnie z postanowieniami ust. 16, w tym również po 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

14. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, każde ze Stron umowy wyda drugiej stronie za 

potwierdzeniem odbioru wszystkie posiadane przez siebie dane i materiały objęte klauzulą 

poufności zgodnie z powyższymi postanowieniami. 

15. Zastrzeżony w niniejszym § 8 Umowy obowiązek zachowania poufności wiążę Strony Umowy 

bez ograniczeń czasowych także w przypadku rozwiązania Umowy w jakimkolwiek trybie. 

16. Jeżeli jedna ze Stron umowy poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez drugą stronę 

zasad dotyczących obowiązku zachowania poufności, o których mowa w niniejszym § 10 umowy, 

poszkodowana naruszeniem Strona będzie mogła dochodzić od drugiej Strony umowy 

odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

§ 9. 

1. Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego:  

_______________________________ (imię i nazwisko), 

tel. nr +48 ______________________, 

e-mail: ________________________@______________; 

2) ze strony Wykonawcy:  

_______________________________ (imię i nazwisko), 

tel. nr +48 ______________________, 

e-mail: ________________________@______________; 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie 

kierowana na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 1 lub pisemnie: 

1) do Zamawiającego na adres: 

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

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

2) do Wykonawcy na adres: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________. 

3. Zmiana danych osób, o których mowa w ust. 1, oraz ich danych teleadresowych nie wymaga dla 

swej ważności pisemnego aneksu do umowy i może być przekazana drugiej Stronie za pomocą 

wiadomości poczty elektronicznej. 

4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony związane z zawarciem 

Umowy, jej rozwiązaniem, odstąpieniem od Umowy lub naliczeniem kar umownych, winny być 

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenia  

i zawiadomienia dokonywane w tym zakresie w innej formie nie będą wywoływać skutków 

prawnych ani faktycznych. Z zastrzeżeniem ust. 5, pozostałe zawiadomienia mogą być 

kierowane za pomocą wiadomości poczty elektronicznej adresowanej do osób, o których mowa 

w ust. 1. 

5. Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 wymaga dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10. 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, w jednej z form opisanych w SIWZ, tj.: 

________________________________________________ zł 

słownie: ________________________________________________ 
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie w całości 

zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiający wystąpi do Gwaranta / 

Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

§ 11. 

1. Każda ze Stron oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 

swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w § 9 

ust. 1 jako osoby do kontaktu, a także osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. 

Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w 

szczególności imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, numer służbowego telefonu oraz adres 

służbowej poczty elektronicznej. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 

ust. 1 lit c) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorach danych) jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

związanych z realizacją Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z 

realizacją Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych 

zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz z przepisami RODO. 

§ 12. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jako Wykonawcę, jeżeli nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy, bez zmiany ceny jednostkowej netto dostarczanych samochodów, o której 

mowa w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających z 

Umowy bez zgody Zamawiającego. 
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4. Zmiana osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy oraz 

osób wyznaczonych przez Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z numerami 

telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga 

dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian 

wystarczające jest pisemne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, 

powiadomienie drugiej Strony z zachowaniem odpowiednich terminów. 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, 

będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Następujące załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 - szczegółowa konfiguracja dostarczanych samochodów (zgodnie  

z załącznikiem do SIWZ), 

2) Załącznik nr 2 - protokół odbioru, 

3) Załącznik nr 3 - szczegółowy zakres gwarancji (zgodnie z załącznikiem do SIWZ) 

4) Załącznik nr 4 - szczegółowy opis zakresu bezpłatnego pakietu serwisowego (zgodnie  

z załącznikiem do SIWZ). 

5) Załącznik nr 5 - wykaz stacji serwisowych Wykonawcy oraz stacji autoryzowanych przez 

Wykonawcę zgodny z treścią oferty Wykonawcy,  

stanowią jej integralną część. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

PODPISANO 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

  



SIWZ część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych”. 

73 

Załącznik nr 2 do Umowy nr [...] / 2020 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

 

1) data dostawy: _____________________________ 

2) przedstawiciel Wykonawcy: _____________________________ 

3) przedstawiciel Zamawiającego: _____________________________ 

4) miejsce dostawy: Stare Babice (05-082), ul. Gen. Kutrzeby 36 

5) przedmiot dostawy: samochód specjalistyczny do odbioru odpadów 

komunalnych 

 marka: _____________________________ 

 model: _____________________________ 

 data produkcji: _____________________________ 

 nr zabudowy _____________________________ 

 nr VIN: _____________________________ 

 skrzynia biegów: _____________________________ 

 norma ESES: EUR _________________________ 

 tachograf: _____________________________ 

 GPS XTrack: _____________________________ 

 kolor kabiny i zabudowy: RAL _________________________ 

6) wraz z samochodem przekazane zostały: 

 dowód rejestracyjny  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 zabudowy:  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: ______________________ 

______________________________________________________________________ 

Zamawiający: Wykonawca: 
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32. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego kompletnych nowych 

fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych.  

2. Przedmiot zamówienia składa się dwóch części. 

1) Opis przedmiotu części I zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia w Części I jest dostawa na potrzeby Zamawiającego  

3 kompletnych nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 

komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze 

dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 

840-1/-2/-3 z dwiema niezależnie pracującymi jednostkami załadowczymi oraz ze 

składanymi ramionami i systemem podtrzymywania pojemników, wraz z pakietami 

serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy. 

Klasyfikacja CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. 

2) Opis przedmiotu części II zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa na potrzeby Zamawiającego 

kompletnego 1 fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów 

komunalnych selektywnie zbieranych z podziałem skrzyni ładunkowej na dwie komory w 

proporcji objętości 60/40 (podwozie i zabudowa) wyposażonych w 2 uniwersalne urządzenie 

załadowcze oddzielnie dla każdej komory dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 

do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 ze składanymi ramionami, wraz z 

pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy. 

Klasyfikacja CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. 

3. Opis przedmiotu zamówienia - postanowienia wspólne dla obu części zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody: 

a) były nowe fabrycznie (wyprodukowane na 12 miesięcy przed datą dostawy lub później); 

b) spełniały minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6; 

c) były wyposażone w kabinę z klimatyzacją, automatyczną lub zautomatyzowaną 

skrzynię biegów, system XTrack oraz tachografy cyfrowe. 

Uwaga: szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego 

dotyczących samochodów dostarczanych w ramach Części I oraz Części II zamówienia 

stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody zostały objęte dodatkowym 

bezpłatnym pakietem serwisowym na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia 

protokolarnego odbioru przedmiotu każdego z samochodów bez uwag Zamawiającego. 

Uwaga: minimalny zakres czynności objętych bezpłatnym pakietem serwisowym 

wymaganym przez Zamawiającego jest wspólny dla obu części Zamówienia. Szczegółowy 

wykaz tych czynności zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ). 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną własną lub 

autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej 

niż 100 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Starych Babicach przy  

ul Kutrzeby 36 przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie 

każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą 

Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla 

ruchu zaoferowanych samochodów. 

Uwaga: Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie dysponowania przez Wykonawcę 

co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez Wykonawcę stacją serwisową 

zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego liczonych 

po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów 

stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ). 
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4. W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą obejmującą  

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

których mowa w pkt 2, muszą być wyposażone w system rejestracji codziennych tras przejazdu 

GPS XTrack zgodny z wymaganiami Zamawiającego (szczegółowa specyfikacja minimalnych 

wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących samochodów dostarczanych w ramach 

Części I oraz Części II zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ). W związku z 

powyższym wybrany Wykonawca obowiązany jest dostarczyć samochody wyposażone w taki 

system, a także przekazać Zamawiającemu dane do logowania umożliwiające pobieranie 

zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. 

(Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie montażu systemu GPS XTrack (oraz sposobu 

malowania i oznakowania oferowanych samochodów) stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ). 

5. W dniu przekazania dostarczanych samochodów Zamawiającemu Wykonawca przeprowadzi 

bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po 

czterech na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz 

zainstalowanych w nim urządzeń. 

6. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy Wykonawca wyda Zamawiającemu 

instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy, certyfikaty i deklaracje w zakresie 

bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej dwa komplety kluczyków do każdego z 

samochodów, a także: apteczkę, trójkąt i gaśnicę, po jednej sztuce na każdy samochód. 


