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Zastosowane skróty: 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ TREŚCIĄ SIWZ I ZŁOŻYĆ 
OFERTĘ ZGODNIE Z JEJ WYMAGANIAMI. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Siechnicach zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, kod: 55 - 011 miejscowość: Siechnice, 
województwo: dolnośląski powiat: wrocławski, ulica: Jana Pawła li nr domu:12. 

Adres do korespondencji i siedziba biura: 

55 - 011 Siechnice, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

email biuro@sisk-siechnice.pl 

telefon kontaktowy z biurem 71 889 00 23 

strona www.bip.sisk-siechnice.pl zakładka dotycząca przedmiotowego postępowania o zamówienie 
publiczne. 

Osoba do kontaktów w kwestiach merytorycznych po stronie Zamawiającego: 

• Wojciech Brzeziak, tel. 609 996 042 część I 

• Krzysztof Maj, tel. 609 996 766 część li 

li. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843). 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępnione zostaną na stronie 
internetowej www.bip.sisk-siechnice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa pzp, tzn. 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku 
wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać 
następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert. 

Ili. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia: 

CPV: 16710000-2 - ciągniki, 

16310000-1 - kosiarki, 

16311100-9 - kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych, 

16160000-4 - różny sprzęt ogrodniczy, 

66114000-2 - usługi leasingu finansowego. 

Nazwa zamówienia Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik 
wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem 
oraz dwie kosiarki 
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3. Część I Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowych nieużywanych urządzeń: ciągnika wraz z 
kosiarką bijakową tylno-boczną. 

3.1. przedmiotem dostawy na być fabrycznie nowy, ciągnik rolniczy niezarejestrowany, wyprodukowany 
nie wcześniej niż w 2019 r.,,wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną 
dokumentacją pojazdu niezbędną do rejestracji oraz eksploatacji wraz z kosiarką bijakową tylno 
boczną, 

3.2. warunki serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym określa Załącznik 1C SIWZ, 

3.3. dalsze parametry i wymagania zawarto w załącznikach 1A SIWZ, 

4. Część li Leasing z opcją wykupu urządzeń: urządzenie wielofunkcyjne wraz z osprzętem, kosiarka 
samojezdna wraz z osprzętem, kosiarka samojezdna automatyczna, 

4.1. urządzenia mogą być używane, 

4.2. warunki serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym określa Załącznik 1D SIWZ, 

4.3. dalsze parametry i wymagania zawarto w Załącznikach 18 SIWZ. 

5. Parametry przedmiotu zamówienia określone odpowiednio w Załącznikach (część I zał. 1 A, 1 B, 
część 111 B, 1 D) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą 
stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w Opisie 
przedmiotu zamówienia/Minimum wymagania norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne z opisywanymi. Przez równoważne należy rozumieć sprzęt i oprogramowanie o 
parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu 
określonym w SIWZ. 

6. Zaoferowany sprzęt i oprogramowanie powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego 
określone w Opisie przedmiotu zamówienia/ Minimalne wymagania lub posiadać lepsze parametry. 
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, 
charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnienie wszystkich 
minimalnych wymagań. 

Warunki leasingu: 

7. waluta umowy leasingu - PLN, 

8. wpłata wstępna dla: 

8.1. część I - do 55 000,00 zł netto, 

8.2. część li - do 60 OOO zł netto, 

9. rodzaj leasingu (część I i li) - operacyjny, 

10. okres finansowania (część I i li) - po 60 miesięcy, 

11. ilość rat 59 

12. terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej zgodnie 
z harmonogramem Wykonawcy stanowiących: 

12.1. dla części I Załącznik 1 E SIWZ; 

12.2. dla części li Załącznik 1 F SIWZ; 

13. opłata za wykup uiszczana razem z ostatnią ratą, kwota wykupu stanowiąca 1 % wartości początkowej 
przedmiotu leasingu, po spłaceniu wszystkich należności wynikających z umowy leasingowej (część 
I i 11); 

14. raty leasingowe - miesięczne, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę 1 M WIBOR ustalaną 
jako średnia z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury (część I i li) 

15. rata leasingowa powinna obejmować spłatę wartości przedmiotu leasingu, koszt obsługi leasingu, 
opłaty manipulacyjne, prowizje i inne ponoszone przez Zamawiającego, 

16. wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby 
Zamawiającego, pierwsza rejestracja pojazdu i wszystkie inne ponosi Wykonawca. Wykonawca 
będzie uprawniony do dodatkowego obciążenia Zamawiającego kosztami w zakresie kosztów 
rejestrowania pojazdu zgodnie z zwyczajowo stosowaną tabelą opłat Wykonawcy ale nie wyższej niż 
700,00 złotych brutto. 
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17. Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu (część I i li) ponosi Zamawiający. Leasingodawca 
upoważnii Zamawiającego do ubezpieczenia przedmiotu leasingu i przekaże Zamawiającemu 
oczekiwane warunki ubezpieczenia. Leasingodawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu 
ubezpieczenie co najmniej pięciu firm ubezpieczeniowych. Wykonawca będzie uprawniony do 
dodatkowego obciążenia Zamawiającego kosztami upoważnienia do ubezpieczenia zgodnie z 
zwyczajowo stosowaną tabelą opłat Wykonawcy ale nie wyższej niż po 400,00 złotych brutto za 
każdą część zamówienia. 

18. zabezpieczenie transakcji - weksel, 

19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dokonał podziału 
zamówienia na li części. Wykonawca decyduje na ile części będzie składał ofertę. Na każdą 
część Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Podwykonawcy 

20. Zamawiający żąda wskazania w ofercie na każdą część zamówienia - których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy - podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców oraz 
wskazać zakres części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku 
powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik 2 
SIWZ. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Część I 

1.1. dostawa ciągnika nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do siedziby 
Zamawiającego; 

1.2. dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej do 60 dni od daty podpisania umowy do siedziby 
Zamawiającego. 

1.3. Termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi 60 miesięcy od dnia dostarczenia 
przedmiotu zamówienia. 

2. Część li 
2.1. dostawa urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej wraz 

z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej, do 14 dni od dnia podpisania umowy do siedziby 
Zamawiającego. 

3. Termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi 60 miesięcy od dnia dostarczenia 
urządzeń tj. urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej 
wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej). 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW 

dla części I zamówienia - leasing ciągnika wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań - Zamawiający nie 
określa warunku udziału w postępowaniu. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań - 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

3. zdolności technicznej lub zawodowej Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy który: 

3.1. wykaże, iż oferuje usługi naprawczo serwisowe przez serwis autoryzowany przez producenta 
oferowanych urządzeń będących przedmiotem dostawy 

dla części li zamówienia - leasing urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z osprzętem, kosiarki 
samojezdnej wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej: 

4. 

5. 

6. 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań - Zamawiający nie 
określa warunku udziału w postępowaniu. 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań - 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań - 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 
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6.1. wykaże, iż oferuje usługi naprawczo serwisowe przez serwis autoryzowany przez producenta 
oferowanych urządzeń będących przedmiotem dostawy . 

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 pzp, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 
24 ust. t pkt 12-22 pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 - wg wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SIWZ. 

8. W celu spełnienia wymagań posiadania prawa własności intelektualnej dla części I i li Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa własności intelektualnej do 
wymaganych rozwiązań technicznych lub oświadczenie, że dostarczony przedmiot umowy nie ma 
rozwiązań wymagających posiadania prawa własności intelektualnej (Załącznik 6 SIWZ). 

9. W celu spełnienia wymagań, iż dostarczone zostaną urządzenia, materiały, które będą posiadały 
właściwości użytkowe wymagane przy tego typu pracach (dostawach), a także będą posiadały ważne 
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania 
(Załącznik 5 SIWZ) dla części I i li Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. 

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w SIWZ, 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. 

10.1. Wykonawca, który polega na innych podmiotach udowodni 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. 

10.2. 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 pzp. 

10.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 4, 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. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, 
tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp - wg 
wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SIWZ. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm): 

1. wypełniony formularz ofertowy Załącznik 1 do SIWZ wraz z odpowiednio dla: części I zamówienia 
załączniki 1A, 1 C, 1 E i/lub części li zamówienia załączniki 1 B, 1 D, 1 F SIWZ. 
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2. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru) Załącznik 2 do SIWZ, 

3. zobowiązanie, w formie oryginału, podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) Załącznik 4 do SIWZ. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane informacje 
mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców. Zobowiązanie innego podmiotu 
powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się 
o zamówienie odpowiedniego zasobu. W celu oceny powyższego, Zamawiający żąda dokumentu 
,,zobowiązanie innego podmiotu" z którego musi wynikać: 

3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Pełnomocnictwo - w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii stosownego pełnomocnictwa, dla 
osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu Wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie wykazana 
w rejestrze oraz gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej 
załączonych. 

5. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli 
zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 pzp. W razie wyboru oferty podmiotów występujących 
wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy stosownie do art. 23 ust. 4 pzp - umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów. 

6. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli Wykonawca występuje 
jako spółka cywilna a oferta nie jest podpisywana przez członków spółki cywilnej. 

7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo 
- w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii stosownego pełnomocnictwa, ustanawiające 
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa 
powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik. 

8. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) musi spełniać 
następujące wymagania: 

8.1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez 
przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego 
pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum, 

8.2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

8.3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy Wykonawca 
w zakresie w jakim go dotyczą. 

9. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej 
formie niż pieniądz. 

Dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert 

1 O. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp składa Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 pzp - Załącznik 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego 
oświadczenia w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawców na podstawie wezwania Zamawiającego 

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
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oświadczeń lub dokumentów, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm). 

W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia 

12. Aktualną informację z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS, 
CEIDG), uzyskaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, od osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pzp lub wskazania przez Wykonawcę dostępności 
przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub będących w posiadaniu Zamawiającego. 

• W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument lub oświadczenie musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 

• W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej - składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

• W przypadku powoływania się na podmiot trzeci - podmiot trzeci składa wymagany dokument (lub 
podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdy podmiot. 

• W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Wykonawca składa 
oświadczenie. 

• Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub 
siedzibę. 

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub aktualne dokumenty dotyczące Wykonawcy składającego ofertę lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany podać adres strony internetowej oraz wskazać postępowanie o 
udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego w którym były złożone przedmiotowe 
oświadczenia i dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu są 
aktualne. 

W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 

14. oświadczenie, że przy realizacji zadania dostarczone zostaną urządzenia, materiały, które będą 
posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu pracach (dostawach), a także będą 
posiadały ważne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do 
stosowania (załącznik 5 SIWZ); 

15. oświadczenie że dostarczony przedmiot umowy nie wymaga rozwiązań wymagających posiadania 
prawa własności intelektualnej lub oświadczenie o przeniesieniu w ramach ceny praw do własności 
intelektualnej na Zamawiającego co najmniej w formie nieorganicznej w czasie licencji ze 
wskazaniem pól eksploatacyjnych koniecznych do prawidłowego używania przedmiotu zamówienia 
(załącznik 6 SIWZ). 

16. Ocena spełnienia warunków zdolności technicznej i zawodowej, spełniania przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia 
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, 
iż warunki Wykonawca spełnił, niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy. 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 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. 

Uwaga: Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem 
uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za 
treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 

17. 

18. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje pisemnie lub drogą elektroniczną 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

Zastrzeżenie formy pisemnej dla oferty i innych dokumentów 

5. Zamawiający zastrzega formę pisemną dla oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego. 

6. Dokumenty dotyczące oświadczenia woli lub dotyczące zaciągania zobowiązań muszą być złożone 
w formie oryginału a nie kopii. Za oryginał oświadczenia uważa się oświadczenie złożone w formie 
pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Za oryginał pełnomocnictwa uważa się 
pełnomocnictwo podpisane własnoręcznym podpisem przez mocodawcę lub kopię pełnomocnictwa 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

8. Dokumenty dotyczące oświadczeń woli lub dotyczące zaciągania zobowiązań muszą być złożone w 
formie oryginału a nie kopii, za oryginał oświadczenia uważa się oświadczenie złożone w formie 
pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 

9. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, 
że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) 
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, podmiotu na zasobach lub 
sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach 
lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

1 O. Formularz oferty oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane, a 
podpisy złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą 

11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

13. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą 
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM". Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 
sporządzone w sposób umożliwiający zidentyfikować osobę podpisującą 

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

15. 

16. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania faksu lub wydrukowaniu 
komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu właściwej strony 
z folderu „Wysłane". 
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17. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

• w formie pisemnej należy kierować na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z 
o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów GA, 55 - 011 Siechnice, 

• w formie elektronicznej należy kierować na adres:biuro@sisk-siechnice.pl 

z dopiskiem: Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części SISK.Z.19.2019. 

18. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować 
tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym 
terminie. 

19. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści 
specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 pzp. Wnioski o 
wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy biuro@sisk-siechnice.pl w formie 
umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania 
pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem. 

20. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 

21. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść 
dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda 
taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia, nie jest wymagana akceptacja ich 
przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć 
termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych 
przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 

22. Zamawiający, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w formie faksu lub 
e-mailem. 

23. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w siedzibie Zamawiającego jest 
Wojciech Brzeziak część I i Krzysztof Maj część li, tel. 71 889 00 23, od poniedziałku do piątku 
w godz. 9°0-14°0. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. W odpowiedzi na wniosek Zamawiającego każdy z Wykonawców może odmówić wyrażenia zgody 
lub dokonać przedłużenia związania ofertą. W każdym przypadku Wykonawca powinien złożyć 
Zamawiającemu stosowne oświadczenie, przy czym brak złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody 
będzie traktowany jako odmowa wyrażenia zgody. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium. 

5. 

X. 

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" oraz wypełnione dokumenty wymienione w Rozdziale 
VI. 
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3. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do 
niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i 
wierszy. 

4. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 12 - 15. 
Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po 
otrzymaniu wezwania Zamawiającego. 

5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę przetargową należy spiąć lub zszyć. Nie powinny 
występować luźne kartki. 

6. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 

7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. 

8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

nazwą, adresem Wykonawcy, 

nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 
011 Siechnice oraz adnotacją.· Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) 
ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z 
osprzętem oraz dwie kosiarki nie otwierać przed 2 grudnia 2019 r. do godz. 13:00. 

9. Dalsze zasady sporządzenia oferty, przekazywania oświadczeń lub dokumentów opisane są w 
Rozdziale VII pkt 5-23 SIWZ. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

~ XI. 

~ 1. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu 
są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) 

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę 
klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: a) ma charakter techniczny, 
technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość 
gospodarczą, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej 
niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 pzp. 

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. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, należy złożyć w biurze Zamawiającego: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 
6A, 55- 011 Siechnice w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 12:30. 

Biuro Zamawiającego otwarte jest: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00. 

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
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3. Z zawartością ofert nie można się zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę to Zamawiający za termin złożenia oferty uznaje termin 
odbioru oferty przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę - zmiany lub 
wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

6. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ... ". 

7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE". 

8. Wykonawca może żądać pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz z numerem, jakim została 
oznakowana oferta. 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka 
Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w dniu 5 
grudnia 2019 r., o godzinie 13:00. 

1 O. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

11. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.bip.sisk-siechnice.pl/ 
zakładka tego postępowania informacje dotyczące: 

• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

• firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

• ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia 
dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności Wykonawcy oraz 
podstaw i sposobu kwalifikacji ceny ofertowej. Od Wykonawców oczekuje się gotowości do składania 
wszelkich żądanych wyjaśnień. 

14. Na podstawie art. 87 ust. 2 pzp Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można 
wykonać zamówienia (kompleksowe wykonanie zamówienia) a także wszelkie opłaty i podatki do 
których jest zobowiązany Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów. 

2. Cena ofertowa danej części zamówienia powinna obejmować całość tego zamówienia brutto .. 

3. Cena oferty złożona przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej winna zawierać 
należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które 
Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić. W 
przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącej działalności gospodarczej, 
Zamawiający najpóźniej przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, zażąda złożenia 
stosownego oświadczenia dotyczącego zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na 
wysokość opłacanych składek. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia 
publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 
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5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Obowiązująca na 
przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi - 23 %. Jeżeli Wykonawca zastosuje stawkę 
odmienną, zobowiązany jest wskazać podstawę do jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane 
indywidualne interpretacje). 

6. W Formularzu oferty (Załącznik 1 do SIWZ) należy podać oddzielnie dla każdej części zamówienia: 

• cenę ofertową netto wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; 

• wartość i stawkę podatku VAT w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; 

• cenę ofertową brutto w złotych polskich stanowiącą sumę ceny ofertowej netto i wartości podatku 
VAT, 

• wartość rat leasingowych łącznie (59 miesięcy) złotych brutto, 

• wartość wykupu (1 %) . . . . ..... złotych brutto, 

• inne dodatkowe opłaty (z ich wskazaniem) złotych brutto, 

7. Zaokrąglenia ceny w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia 
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Trzeciej 
cyfry nie zaokrągla się. 

8. Ustalone wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik 1 E 
SIWZ (część I zamówienia)i Załącznika F część li zamówienia. 

9. Zgodnie z art. 91 ust 3a pzp, jeżeli złożono ofertę 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, 
zobowiązany jest poinformować 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. 

1 O. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny, jeżeli oferta będzie 
zawierała rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 90 pzp. 

11. W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa do 
własności intelektualnej umożliwiającej korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Część I 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im 
odpowiednią wagę punktową: 

1.1. Cena (C) - 70% 

1.2. Okres gwarancji udzielonej przez producenta na ciągnik (G) - 15% 

1.3. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (R) - 15% 

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. 

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 

W= C+G+R 

gdzie: 

C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena; 

G - oznacza wartość punktową w kryterium Okres gwarancji; 

R - oznacza wartość punktową w kryterium Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii 

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

3. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 

3.1. Wartość punktowa C, w kryterium Cena, wyliczana będzie według wzoru: 

4· I 
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C =Cmin/Cn x 70 

gdzie: 

Cmin- [PLN) cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 

Cn- [PLN) cena ofertowa brutto - ocenianej oferty. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Cena wynosi 

70 pkt. 

3.2. Wartość punktowa G, w kryterium Okres gwarancji, ustalona będzie w następujący sposób: 

• zaoferowanie 12 miesięcy okresu gwarancji producenta - 0,00 pkt, 

• zaoferowanie 18 miesięcy okresu gwarancji producenta - 7,50 pkt, 

• zaoferowanie 24 lub więcej miesięcy okresu gwarancji producenta - 15,00 pkt. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 
15 pkt. 

Uwaga! 

Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych powyżej okresów gwarancji. Zaoferowanie innego 
okresu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

3.3. Wartość punktowa R, w kryterium Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii, ustalona będzie w 
następujący sposób: 

Ocenie zostanie poddany czas reakcji serwisu mobilnego od zgłoszenia awarii wskazany przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty. Przez reakcję serwisu Zamawiający rozumie przystąpienie pracowników serwisu do 
usunięcia awarii pojazdu poza siedzibą serwisu. Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48 godzi ny od 
chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

• zaoferowanie maksymalnego czasu reakcji - 48 godzin od momentu zgłoszenia - O pkt, 

• zaoferowanie maksymalnego czasu reakcji - 24 godziny od momentu zgłoszenia - 7,5 pkt, 

• zaoferowanie maksymalnego czasu reakcji - 12 godzin od momentu zgłoszenia - 15 pkt. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium „Czas reakcji serwisu od 
zgłoszenia awarii" wynosi 15 pkt. 

Uwaga! 

Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych powyżej czasów reakcji serwisu na zgłoszenia awarii. 
Zaoferowanie innego czasu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej 
ocenie punktowej. 

5. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania. 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

7. Wartość C będzie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia 
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

Część li 
8. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im 

odpowiednią wagę punktową: 

8.1. Cena (C) - 60% 

8.2. Okres gw:=mmr.ji udzielonej przez producenta (G) - 35% 

8.3. Spójność producenta (P) - 5% 

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. 

9. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 
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W= C+G+P 

gdzie: 

C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena; 

G - oznacza wartość punktową w kryterium Okres gwarancji udzielonej przez producenta; 

P - oznacza wartość punktową w Spójność producenta. 

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

1 O. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 

10.1. Wartość punktowa C, w kryterium Cena, wyliczana będzie według wzoru: 

C =Cmin/Cn x 60 

gdzie: 

Cmin- [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 

Cn- [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Cena wynosi 

60 pkt. 

10.2. Wartość punktowa G, w kryterium Okres gwarancji producenta, ustalona będzie w następujący 
sposób: 

• zaoferowanie 24 miesięcy okresu gwarancji jakości - O pkt, 

• zaoferowanie 36 miesięcy okresu gwarancji jakości - 20 pkt, 

• zaoferowanie 48 lub więcej miesięcy okresu gwarancji jakości - 35 pkt. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 
35 pkt. 

Uwaga! 

Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych powyżej okresów gwarancji. Zaoferowanie innego 
okresu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

10.3 Wartość punktowa P, w kryterium Spójność producenta ustalona będzie w następujący sposób: 

• zaoferowanie jednego producenta wszystkich urządzeń (tj. urządzenia wielofunkcyjnego 
samojezdnego wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej 
automatycznej) - 5 pkt. 

• zaoferowanie jednego producenta urządzeń (urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z 
osprzętem, kosiarki samojezdne wraz z osprzętem) - 3 pkt. 

• zaoferowanie różnych producentów urządzeń (tj. urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz 
z osprzętem, kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej) - O pkt. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Spójność producenta 
wynosi 5 pkt. 

11. 

12. 

13. 

14. 

\ XIV. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej 
ocenie punktowej. 

Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania. 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

Wartość C będzie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia 
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

~- 
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Wybór najkorzystniej oferty 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

• odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

• spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, 

• uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert określone w SIWZ. 

2. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo urnę i nazwisko, siedzibę albo rruejsce 
zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub spełniania wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności; 

d. unieważnieniu postępowania, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt a i d na stronie internetowej. 
Zamawiający może nie ujawniać tych informacji, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym 
interesem publicznym. 

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. 

Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy 

5. 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. 

6. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających 
się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 pzp), przed podpisaniem umowy 
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 

7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 
94 pzp. 

8. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Unieważnienie postępowania 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zajdą przesłanki wymienione 
w art. 93 pzp. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY-WZÓR UMOWY/ ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy leasingowej zgodnie ze wzorem jakim zwykle 
posługuje się Wykonawca. 

2. Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z 
której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi 
umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to zobowiązany będzie do 
zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z 
winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się 
zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez 
klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie 
miałyby pokrycia. 
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3. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w umowie oraz inne zmiany postanowień zawartych w 
istotnych warunkach umowy, które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania w sytuacji jeżeli w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy termin wykonania będzie niemożliwy ze względu na przedłużające 
się procedury uzyskania wymaganych dokumentów przy realizacji i zakończeniu zadania; w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy wystąpią zdarzenia losowe niezależne od Wykonawcy i 
Zamawiającego, zmiana terminu realizacji dostawy ze względu na opóźnienia wynikłe po stronie 
producenta, jeżeli Wykonawca wykaże, że zachował należytą staranność w terminowym wywiązaniu 
się z przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie związanych ze zmianą terminu 
realizacji zadania oraz zmian niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu trwania umowy leasingowej w przypadku zmian 
przepisów dotyczących Zamawiającego w przypadku decyzji niezależnych od Zamawiającego; w 
przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT jeżeli w trakcie trwania umowy zostaną 
wprowadzone przepisy zmieniające stawki podatku VAT. 

8. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. 

2. 

3. 

• 
• 
4. 

4.1. 

4.2. 

• 
• 

• 
• 
4.3. 

• 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-1989) pzp. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp. 

Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

skarga do sądu . 

Odwołanie 

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 pzp. 

W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

określenia warunków udziału w postępowaniu; 

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; • odrzucenia oferty 
odwołującego; 

opisu przedmiotu zamówienia; 

wyboru najkorzystniejszej oferty . 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 pzp, w formie pisemnej lub 
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 28 elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 
dla tego rodzaju podpisu. 

Skarga do sądu: 

na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu 

skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi 



17 

• sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia 
skargi do sądu 

• od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM 
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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 95/46NVE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka 
Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła li 12, 55- 
011 Siechnice, (tel. 71 889 00 23, e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl). 

2. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod 
adresem email: iod@sisk-siechnice.pl 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numeri prowadzonym w trybie ( ... ). Podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest: 

3.1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

3.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą. 

3.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, w 
szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń. 

4. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na 
mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w pkt 3.1. i 3.2. Pani/Pana dane osobowe 
przechowywane będą przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
przez czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres wymagany przez 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie wskazanym w pkt 3.3. Pani/Pana dane 
przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

7.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach na zasadach 
określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

7.1.1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

7.1.2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

7.1.3. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 
RODO 

7.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

7.1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w zakresie w jakim 
przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w pkt Ili 3.) 

7.1.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7.2. Nie przysługuje Pani/Panu: 
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7.2.1. prawo do przenoszenia danych (art 20 RODO). 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

XIX. Rozdział li: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: biuro@sisk- 
siechnice.pl 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 7 pzp. 

1 O. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

XX. Załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

Załącznik 1 Formularz oferty 

Załącznik 1A - opis przedmiotu zamówienia dla części I 

Załącznik 1 B - opis przedmiotu zamówienia dla części li 

Załącznik 1C- warunki rękojmi i gwarancji dla części I 

Załącznik 1 D - warunki rękojmi i gwarancji dla części li 

Załącznik 1 E- harmonogram płatności dla części I 

Załącznik 1 F - harmonogram płatności dla części li 

Załącznik 2 Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik 5 oświadczenie dotyczące atestów 

Załącznik 6 oświadczenie dotyczące własności intelektualnej 

ZAMAWIAJĄCY 2~. A 11. 2oA„f-; . 

~~~ 
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Załącznik 1 SISK.Z.19.2019 

Nazwa wykonawcy: 

Nazwy wykonawców występujących wspólnie [1): 

NIP: REGON: .. 
Adres: 

Zarejestrowane adresy wykonawców występujących wspólnie [1 ): 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
e-mail . 
nr tel. . 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 

OFERTA 

Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym informacjami i zmianami), w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, składamy ofertę na realizację 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia pn.: 

Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową 
tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki 
zobowiązujemy się zrealizować, w zakresie ustalonym w SIWZ, w sposób wskazany w umowie na niżej 
wymienionych warunkach: 

Część I Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowych nieużywanych urządzeń: ciągnika wraz z kosiarką 
bijakową tylno-boczną opisanych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia i załączonych do 
niniejszej oferty (załącznik 1A) wraz z gwarancją, w ramach usługi leasingu operacyjnego trwającego 60 
miesięcy 

1. CENA OFERTOWA NETTO: zł 

Kwota podatku VAT (stawka: .... 

CENA OFERTOWA BRUTTO [2): .. 

%) .... .. ... zł 

.. ... zł 

słownie brutto: 
złotych 

w tym: 

a) raty leasingowe łącznie (59 miesięcy) złotych brutto, 

b) wartość wykupu (1 %) złotych brutto, 

c) inne dodatkowe opłaty) złotych brutto, 

d) (kalkulację należy przygotować w oparciu o stawkę WIBOR 1 M na dzień 01.10.2019 r.) 

Warunki płatności rat leasingowych: raty leasingu będą płatne zgodnie z przedłożonym harmonogramem 
stanowiącym integralną część oferty - przykładowy wzór - Załącznik nr 1 E SIWZ. Płatność rat leasingowych 
do 20 każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po przekazaniu przedmiotu zamówienia. 

2. Oferujemy okres gwarancji producenta na dostarczone urządzenia w wymiarze: 

.................... miesięcy, na warunkach nie gorszych niż zawartych w załączniku 1C SIWZ. 
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Uwaga! Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych okresów gwarancji: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 
24 miesiące lub powyżej. Zaoferowanie innego okresu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej 
treści SIWZ. Jeżeli będzie brak wpisanego okresu gwarancji, zostanie przyjęta minimalna wymagana 
gwarancja dla danego urządzenia, określona przez Zamawiającego. 

3. Oferujemy maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii w wymiarze do: 
godzin, na warunkach nie gorszych niż zawartych w załączniku 1 C SIWZ. 

Uwaga! Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych czasów reakcji: 12 godzin, 24 godziny, 48 
godzin. Zaoferowanie innego okresu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 
Jeżeli będzie brak wpisanego maksymalnego czasu reakcji, zostanie przyjęta minimalna wymagana 
gwarancja dla danego urządzenia, określona przez Zamawiającego 

4 Oferujemy następujące urządzenia: 

nazwa handlowa model nazwa producenta 

Ciągnik 

Kosiarka bijakowa tylno- 
boczna 

Część li Leasing z opcją wykupu urządzeń: urządzenie wielofunkcyjne wraz z osprzętem, kosiarka 
samojezdna wraz z osprzętem, kosiarka samojezdna automatyczna opisanych szczegółowo w Opisie 
przedmiotu zamówienia i załączonych do niniejszej oferty (Załącznik 1 B) wraz z gwarancją, w ramach usługi 
leasingu operacyjnego trwającego 60 miesięcy 

1. CENA OFERTOWA NETTO: zł 

Kwota podatku VAT (stawka: %) . .. zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO [2): zł 

słownie brutto: 
złotych 

w tym: 

a) raty leasingowe łącznie (59 miesięcy) złotych brutto, 

b) wartość wykupu (1 %) złotych brutto, 

c) inne dodatkowe opłaty złotych brutto, 

d) (kalkulację należy przygotować w oparciu o stawkę WIBOR 1 M na dzień 01.10.2019 r.) 

Warunki płatności rat leasingowych: raty leasingu będą płatne zgodnie z przedłożonym harmonogramem 
stanowiącym integralną część oferty Załącznik nr 1 F SIWZ. Płatność rat leasingowych do 20 każdego 
miesiąca począwszy od następnego miesiąca po przekazaniu przedmiotu zamówienia. 

2. Oferujemy okres gwarancji producenta na dostarczone urządzenia w wymiarze: 

....................... miesięcy, na warunkach nie gorszych niż zawartych w Załączniku nr 1 D SIWZ. 

Uwaga! Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych okresów gwarancji:, 24 miesiące, 36 
miesięcy, 48 miesięcy lub powyżej. Zaoferowanie innego okresu spowoduje odrzucenie oferty jako 
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nieodpowiadającej treści SIWZ. Jeżeli będzie brak wpisanego okresu gwarancji, zostanie przyjęta 
minimalna wymagana gwarancja dla danego urządzenia, określona przez Zamawiającego. 

3. Oferujemy następujące urządzenia: 

nazwa handlowa model nazwa producenta 

urządzenie wielofunkcyjne 
wraz z osprzętem 

kosiarka samojezdna wraz 
z osprzętem 

kosiarka samojezdna 
automatyczna 

li. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

Ili. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. 

IV. Oświadczam/y, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do 
zawarcia pisemnej umowy zgodnie z wzorem zwykle stosowanym przez Wykonawcę w miejscu i terminie 
jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

V. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia [3]: 

Zakres rzeczowy 
Lp Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

1. 

2. 

3. 

VI. Oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [3] 

wskazane informacje zawarte wskazane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 

innym uczestnikom postępowania (3]: 

Lp. Oznaczenie rodzaju Strony w ofercie 
(nazwy) informacji (wyrażone cyfrą) 

od do 

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie 

spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 

VII. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty 
będzie / nie będzie [3] prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [4]. 

VIII. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość 
tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

. . . . . . . . . . oraz wartość tych towarów 
lub usług bez podatku od towarów i usług: ...... zł 

Uwaga! Niniejszy pkt VIII wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u 

Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia 

(odprowadzenia) podatku VAT. 

IX. Oświadczam/y, że jestem/śmy: mikro/ małym/ średnim [3]. przedsiębiorstwem [7] 

X. Oświadczam/y, że moje/ nasze dokumenty KRS/CEDIG są dostępne za pomocą bezpłatnych, 
ogólnodostępnych baz danych, adres strony www . 

XI. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e. 

XII. Wraz z Formularzem oferty składam/y dokumenty wymienione w Rozdziale VI. 

XIII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [5] 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [6]. 

[1] Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy 
[2] Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski. oraz jeśli na podstawie odrębnych przepisów nie 
jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, Wykonawca wskazuje w ofercie cenę netto (tj. nieobejmującą 
podatku od towarów i usług) 
[3] niewłaściwe skreślić 
[4] (wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego", kiedy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 
[5] 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 04.05.2016, str. 1 ). 
[6]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 treści oświadczenia wykonawca 
nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
[7] Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 1 O milionów EUR Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 1 O osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: - przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych 
do podejmowania zobowiązań) 
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Załącznik 1A SISK.Z.19.2019 

nazwa wykonawcy 

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: ciągnik rolniczy 

miejscowość, data 

LP Parametry Wartość wymagana Wypełnia wykonawca: 
należy wpisać tak lub 
podać wartość 
niegorszą od wymaganej 

1. Silnik diesel. spełniający obowiązujące normy emisji 
spalin Tier / Euro - poziom 4 

2. moc znamionowa w przedziale 95 - 120 KM (69,8- 88,0 kW) 

3. maksymalny moment obrotowy minimum 420 Nm 

4. Ilość cylindrów 4 

5. Pojemność Minimum 3200 cm3 

6. Skrzynia biegów Synchronizowana, minimum 12x12 biegów, z 
rewersem elektrohydraulicznym 

7. Prędkość maksymalna Minimum 40 km/h 

8. Napęd 4x4 

9. Amortyzacja przedniej osi tak 

10 Wspomaganie układu kierowniczego tak 

11 Wydajność pompy głównej Minimum 80,0 I/min 

12 Zbiornik paliwa Minimum 100 I 

13 Ogumienie standardowe przednie (wąskie) tak 

14 Ogumienie standardowe tylne (rolnicze) tak 

15 Klimatyzacja i ogrzewanie Tak 

16 Fotel pasażera tak, zgodny z przepisami o ruchu drogowym 
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17 Światła robocze tak, co najmniej po dwa świecące w przód i w 
tył 

18 Pulsacyjne światło ostrzegawcze na tak 
kabinie 

19 Przystosowane do poruszania się po Tak 
drogach publicznych wg Prawa o Ruchu 
Drogowym 

20 Liczba zaworów sterujących układu Minimum 3 pary z tylu 
hydraulicznego 

21 układ zawieszania maszyn i narzędzi tak 

22 Udźwig podnośnika Minimum 4500 kg, siłowniki hydrauliczne 

23 Kategoria podnośnika Kat. li lub wyższa, szybkosprzęgi 

24 WOM Niezależny 

25 Obroty tylnego WOM 540/1000 obr/min 

26 Układ pneumatyczny do sterowania tak, 2+1 
hamulców przyczepy 

27 
transportowy i rolniczy, z kompletem sworzni 

zaczepy Qeżeli wymagane) 

28 Przedni TUZ niewymagany, z możliwością doinstalowania 

29 modułowe, o masie całkowitej minimum 350 
pakiet przednich obciążników kg 

30 
skrzynka narzędziowa tak 

31 
Minimalny okres gwarancji producenta o 
zakresie z art. 577 par. 3 k.c. 12 miesięcy 

32 używanie ciągnika nie wiąże się z koniecznością posiadania prawa własności intelektualnej 
do rozwiązań technicznych lub prawa do tych rozwiązań przeniesie bez dodatkowego 
wynagrodzenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia 

33 kompletne i ważne dokumenty niezbędne do rejestracji oraz dopuszczające stosowanie 
przedmiotu zamówienia do użycia 

34 urządzenia, materiały, będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu 
pracach (dostawach), a także będą posiadały ważne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne 
i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania 
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Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: kosiarka bijakowa tylno-boczna 

Parametry Wartość wymagana Wypełnia wykonawca: 
LP należy wpisać tak lub podać wartość 

niegorszą od wymaganej 

Pełna kompatybilność z oferowanym ciągnikiem tak 
1. 

szerokość koszenia 180-190 cm 
2. 

masa własna minimum 700 kg 
3. 

element tnący młoteczki odlewane 
4. 

masa młoteczka minimum 1000 g 
5. 

zakres kątowy koszenia minimum od - 60° do + 
6. 90° 

Możliwość manewrowania zespołem roboczym: tak 
7. - możliwe omijanie przydrożnych drzew, pachołków i 

znaków drogowych, 

- przesunięcie kosiarki w poziomie boczne (przesuw 
hydrauliczny) 

montaż na tylnym TUZ ciągnika tak 
8. 

Komplet młoteczków zapasowych tak 
9. 

Minimalny okres gwarancji producenta o zakresie z art 
10 577 par. 3 k.c, 12 miesięcy 

Uwaga: 

1) *wszystkie pola w tabeli muszą być wypełnione, brak wymaganych uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty 
jako niezgodnej z SIWZ, 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki) 
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Załącznik 1 B SISK.Z.19.2019 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

I. Opis 
p. wymagania techniczne minimalne wymagania, parametry techniczne 

wypełnia Wykonawca 
(należy wpisać tak- lub 
wpisać parametry)* 

a b C d 

URZĄDZENIE 
WIELOFUNKCYJNE 
SAMOJEZDNE 

1. Urządzenie samojezdne wielofunkcyjne z przednim 
urządzeniem roboczym, używane lub nowe 
z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym niż 2018 
lub posiadające maksymalnie 500 motogodzin. 

2. Minimalna ilość cylindrów: 3, 
3. Minimalna pojemność silnika: 1100 ce, 
4. Moc znamionowa silnika: 18 kW - 22 kW 
5. Rodzaj napędu: Hydrostatyczny AWD 
6. Przeniesienie napędu na układ roboczy za pomocą: Walu 

Odbioru Mocy (PTO) 
7. Przekładnia walu z ilością obrotów 2500 obr.Imin 

8. Min. pojemność zbiornika paliwa: 24 I 
9. Rodzaj paliwa Diesel (ON) 
1 O. Wspomaganie zimnego rozruchu 
11. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 
12. Automatyczne odpowietrzanie układu paliwowego 
13. Czynnik chłodzenia ślinika: ciecz 
14. Całkowicie zamknięty silnik i tłumik z poziomym układem 

spalinowym 

15. Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika 
16. Minimum trzy tryby prędkości pracy 
17. Wspomaganie układu kierowniczego 
18. Prędkość maksymalna maszyny: do 20km/h 

19. Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa / rezerwy 
20. Oświetlenie przednie, tylne, lampa sygnalizacyjna 

rotacyjna 

21. Skręt zapewniający martwy okrąg do 65 cm 
22. Średnica kół Przód/Tyl 20' / 20' 
23. Szerokość kół Przód/Tyl 1 O' 
24. Ogumienie typu: trawnikowego 
25. Hamulec postojowy 

26. Szerokość urządzenia: 11 O - 125 cm 
27. Długość urządzenia: 210- 225 cm 
28. Wysokość maksymalna urządzenia: 150 cm 
29. Zabezpieczenie ROPS z możliwością składania 
30. Pas bezpieczeństwa dla operatora 
31. Waga urządzenia: 600 - 680 kg 

32. Licznik motogodzin 
33. Zestaw hydrauliczny do sterowania przystawkami 
34. Amortyzowany fotel z podłokietnikami 
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35. Hak kulowy / zaczep techniczny 
36. Zestaw oświetlenia i oznakowania umożliwiający 

poruszanie się po drogach publicznych (min. oświetlenie 
ostrzegawcze, światłą mijania, świat/a pozycyjne tylne, 
trójkąt ostrzegawczy „maszyna wolnobieżna", itp.) 

Wyposażenie dodatkowe kompatybilne do urządzenia samojezdnego wielofunkcyjnego 

2 URZĄDZENIE 37. Szerokość robocza: 125 - 140 cm 
KOSZĄCE/TNĄCE 38. Metoda koszenia: Mielenie (mulczowanie) 

39. Rodzaj i kierunek wyrzutu: Wyrzut tylny 
40. Ilość noży: 3 sztuki 
41. Możliwość prostej regulacji wysokości koszenia 
42. Minimalna wysokość koszenia co najmniej: 30 mm 
43. Waga urządzenia: 95 - 115 kg 
44. Rolki lub kola stabilizujące urządzenie 
45. Możliwość unoszenia urządzenia hydraulicznie z pozycji 

fotela operatora do przejazdów 
3 UKŁAD BIJAKOWY 46. Szerokość robocza: 11 O - 125 cm 

47. Waga urządzenia: 11 O - 140 kg 
48. Minimalna prędkość obrotowa walu: 2000 obr.Imin 
49. Minimalna waga młotka: 250 g 
50. Minimalna ilość młotków: 20 sztuk 

4 SZCZOTKA 51. Szerokość robocza: 11 O - 135 cm 
52. Możliwość regulacji kąta pracy z pozycji fotela operatora 
53. Waga urządzenia: 150 - 175 kg 
54. Rolki lub kola stabilizujące urządzenie 
55. Os/ona / fartuch uniemożliwiający wyrzut przedmiotów 

w górę 



28 

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej z osprzętem 

I. Opis 

p. wymagania techniczne 

a b 

I KOSIARKA 
SAMOJEZDNA 

minimalne wymagania, parametry techniczne 
wypełnia Wykonawca 
(należy wpisać tak- lub 
wpisać parametry)* 

C 

1. Kosiarki samojezdnej z przednim urządzeniem roboczym, 
używanej lub nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji nie 
starszym niż 2018 lub posiadające maksymalnie 500 
motogodzin. 

2. Minimalna ilość cylindrów: 2, 
3. Minimalna pojemność silnika 600 ce, 
4. Minimalna moc znamionowa silnika: 11 kW - 14 kW 
5. Rodzaj napędu: Hydrostatyczny AWD 
6. Przekładnia walu z ilością obrotów: 2100 obr.Imin 

7. Min. pojemność zbiornika paliwa: 12 I 
8. Rodzaj paliwa: Benzyna 
9. Wspomaganie zimnego rozruchu 
10. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 
11. Automatyczne odpowietrzanie układu paliwowego 
12. Czynnik chłodzenia ślinika: Powietrze 
13. Całkowicie zamknięty silnik i tłumik z poziomym układem 

spalinowym 

14. Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika 
15. Minimum trzy tryby prędkości pracy 
16. Wspomaganie układu kierowniczego 
17. Prędkość maksymalna maszyny do 1 O km/h 

18. Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa / rezerwy 
19. Sygnalizacja zapełnienia zbiornika pokosu 
20. Opróżnianie zbiornika pokosu z pozycji fotela operatora 
21. Oświetlenie przednie, 

22. Skręt zapewniający okrąg do 65 cm 
23. Średnica kół Przód/Tyl 16' / 16' 
24. Szerokość kół Przód/Tyl: 8' 
25. Ogumienie typu: trawnikowego 
26. Hamulec postojowy 
27. Zintegrowany z urządzeniem zbiornik na pokos 

o pojemności rnin.: 280 I 
28. Mechaniczny system podawania pokosu do zbiornika 

29. Szerokość urządzenia 100 - 115 cm 
30. Długość urządzenia: 200- 215 cm 
31. Wysokość maksymalna urządzenia: 150 cm 
32. Waga urządzenia: 300 - 350 kg 

33. Licznik motogodzin 
34. Amortyzowany fotel 
35. Hak kulowy/ zaczep techniczny 

d 

Wyposażenie dodatkowe kompatybilne do kosiarki samojezdnej 
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2 URZĄDZENIE 36. Szerokość robocza: 100 - 11 O cm 
KOSZĄCE/TNĄCE 37. Metoda koszenia: Mielenie (mulczowanie) ze zbieraniem 

38. Rodzaj i kierunek wyrzutu: Wyrzut tylny/osiowy 
39. Ilość noży: 3 sztuki 
40. Możliwość prostej regulacji wysokości koszenia 
41. Minimalna wysokość koszenia co najmniej: 30 mm 
42. Waga urządzenia: 45 - 65 kg 
43. Rolki lub kola stabilizujące urządzenie 
44. Możliwość unoszenia urządzenia hydraulicznie z pozycji 

fotela operatora do przejazdów 

3 ZBIERACZ 45. Szerokość robocza: 100 - 11 O cm 
CZYSZCZĄCO 46. Waga urządzenia: 1 O - 30 kg 
ZAMIATAJĄCY 47. Minimalna pojemność zbiornika: 300 I 

48. Układ napędowy szczotki zintegrowany z kolami 
49. Układ szczotek mechanicznych napędzanych 

przełożeniem z obrotu kola 
50. Możliwość regulacji wysokości układu szczotek w zakresie 

minimum 25 - 45 mm 
51. Opróżnianie zbiornika z pozycji fotela operatora 

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej automatycznej 
I. Opis 

p. wymagania techniczne 

a b 

I KOSIARKA 
SAMOJEZDNA 
AUTOMATYCZNA 

minimalne wymagania, parametry techniczne 
wypełnia Wykonawca 
(należy wpisać tak- lub 
wpisać parametry)* 

C d 

1. Kosiarki samojezdnej automatycznej, używanej lub 
nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym 
niż 2018 lub posiadające maksymalnie 500 motogodzin. 

2. Kosiarka akumulatorowa z min. czasem pracy na jednym 
ładowaniu 240 min 

3. System automatycznego ładowania 
4. Standardowy czas pełnego ładowania: 60 - 90 min 
5. System automatycznego doprowadzania urządzenia do 

stacji ładowania 
6. Stacja dokująca / ładująca 
7. System baterii o minimalnej żywotności: 36 me 

8. Wymagany obszar prac: 8500 m2 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania grupy 
urządzeń pozwalających na spełnienie wymogu obszaru 
pracy. Urządzenia mu sza być jednego producenta, typu i 
modelu. 

9. Praca na maksymalnym nachylenie terenu: 20° 
10. Możliwość zdefiniowania obszaru roboczego w sposób 

pozwalający na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 
na trawniku (wertykulacja - nakłuwanie na gł. 45 mm, 
nawożenie, podlewanie) 

11. Minimalna szerokość urządzenia: 50 cm 
12. Maksymalna waga urządzenia: 25 kg 
13. Urządzenie odporne na zmienne warunki atmosferyczne 

(deszcz, słońce) 

14. System koszenia: noże I ostrza 
15. Ilość noży: 3 sztuki 
16. Regulowana wysokość koszenia: 25 - 45 mm 
17. Dopuszczalny nie regularny system koszenia - 

poruszania się urządzenia 
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18. System zdalnego sterowania urządzeniem / grupą 
urządzeń 

19. Możliwość wprowadzenia harmonogramów pracy 
20. Możliwość zdalnego wzbudzenia / unieruchomienia 
21. Oprogramowanie w systemie sterowania na ANDROID/ 

IOS 
22. Oprogramowanie dożywotnio bezpłatne z aktualizacjami 
23. Zdalna możliwość regulacji wysokości koszenia 
24. Brak panelu sterowania na urządzeniu lub panel 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich 
25. Wbudowany system GPS, lokalizacji urządzenia 

26. Powiadomienie systemowe o awarii urządzenia 
27. Powiadomienie systemowe o opuszczeniu obszaru 

zdefiniowanego/ roboczego przez urządzenie 
28. Powiadomienie systemowe o uniesieniu / oderwaniu 

urządzenia od podłoża 
29. Powiadomienie o braku zasilania/ awarii stacji ładowania 

1) *wszystkie pola w tabeli muszą być wypełnione, brak wymaganych uzupełnień spowoduje 
odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ, 

2) dodatkowe wyposażenie musi być kompatybilne z kosiarką samojezdną 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
pieczątka/pieczątki) 
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Załącznik 1 C SISK.Z.19.2019 

Warunki Serwisu, Gwarancji, Rękojmi dla części I 

lp. Warunki serwisu, gwarancji, rękojmi - wymagania minimalne 

1. 1. Gwarancja: producenta - minimum 12 miesięcy, bez ograniczenia czasu pracy 
(motogodzin), dla oferowanego sprzętu. 
Dla gwarancji producenta na ciągnik doliczone będą dodatkowe punkty (18 
miesięcy - 10 pkt, 24 miesiące - 20 pkt.) 
2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia bezusterkowego protokolarnego 
przekazania przedmiotu umowy. 

2. Rękojmia - 24 miesiące 

3 Przeglądy serwisowe wg zaleceń producenta, w miejscu stacjonowania sprzętu 
(gmina Siechnice). Koszt materiałów eksploatacyjnych zwykłe ceny rynkowe. 

4. 1. Czas wykonywania naprawy przez autoryzowany serwis - maksymalnie 14 dni 
od zgłoszenia usterki. W przypadku konieczności sprowadzenia części, czas ten 
może być wydłużony po uzgodnieniu z Zamawiającym, nie dłużej niż o kolejne 14 
dni kalendarzowych. 
2. Dopuszczalna jest każda forma zgłoszenia: telefoniczna, e-mailowa, pisemna. 

5. 1. Maksymalny czas reakcji serwisu: do 48 godzin, lub krótszy zgodny z SIWZ 
wg oferty Wykonawcy. Za czas reakcji uważa się stawienie serwisu w siedzibie 
Zamawiającego. 
2. Stawka za dojazd serwisanta nie wyższa niż 2,50 złote netto za kilometr ale 
nie więcej niż za 250,00 zł netto za dojazd w obie strony. Jeżeli usterka objęta jest 
gwarancją - dojazd serwisu bezpłatny. 
3. Stawka za transport urządzenia do serwisu nie wyższa niż 4,50 zł netto za 
kilometr, ale nie więcej niż 450,00 zł netto za transport. Jeżeli usterka objęta jest 
gwarancją - transport bezpłatny. 

6. Wykonawca deklaruje obsługę serwisową autoryzowanego serwisu przez 
producenta. 

7. Maksymalna kwota za roboczogodzinę serwisanta nie może przekraczać 180,00 zł 
netto. 

1) *wszystkie pola w tabeli muszą być wypełnione, brak wymaganych uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty 
jako niezgodnej z SIWZ, 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki) 
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Załącznik 1D SISK.Z.19.2017 

Warunki Serwisu, Gwarancji, Rękojmi dla części li 

lp Warunki serwisu, gwarancji, rękojmi - wymagania minimalne 

1. 1. Gwarancja producenta - minimum 24 miesiące (dotyczy: urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z 
osprzętem, kosiarki samojezdne wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej - z wyłączeniem baterii 
akumulatorowej). 

2. Gwarancja producenta na baterię akumulatorową (dotyczy: kosiarki samojezdnej automatycznej) minimum 24 
miesiące przy zachowaniu co najmniej 80% sprawności / efektywności działania, oraz minimum 60 miesięcy 
żywotności baterii na poziomie powyżej 50% sprawności / efektywności działania. 

3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia bezusterkowego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 

2. 1. Rękojmia - 24 miesiące (urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z osprzętem, kosiarki samojezdne 
wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej). 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia bezusterkowego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 

3. 1. Przeglądy w trakcie gwarancji i przegląd gwarancyjny przed upływem gwarancji z wymianą materia/ów 
eksploatacyjnych (dotyczy: urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego, kosiarki samojezdnej). 

2. Przeglądy okresowe w celu zachowania gwarancji na koszt Zamawiającego pod warunkiem, iż: (dotyczy: 
urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego, kosiarki samojezdnej) 

a. przeglądy będą nie częściej niż co 500 motogodzin pracy urządzenia lub co 12 miesięcy; 
b. koszt przeglądu bez materia/ów eksploatacyjnych - stawka za roboczogodzinę serwisanta nie wyższa niż 180,00 

złotych brutto; 
c. koszt materiałów eksploatacyjnych zwykle ceny rynkowe. 
3. Przeglądy okresowe nie częściej niż raz na 12 miesięcy (dotyczy: osprzętu i kosiarki samojezdnej automatycznej) 
a. koszt przeglądu bez materiałów eksploatacyjnych - stawka za roboczogodzinę serwisanta nie wyższa niż 90,00 

złotych brutto; 
b. koszt materia/ów eksploatacyjnych zwykle ceny rynkowe. 

4. 1. Czas wykonywania naprawy przez autoryzowany serwis - max 14 dni od zgłoszenia usterki (dotyczy: 
urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z osprzętem, kosiarki samojezdne wraz z osprzętem, kosiarki 
samojezdnej automatycznej) - bez wliczenia dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy na miejscu przez serwis mobilny i konieczność zabrania 
urządzenia (dotyczy: urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z osprzętem, kosiarki samojezdne wraz 
z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej) do serwisu na dłużej niż 24 godzin, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego o identycznych lub zbliżonych parametrach. 

3. Dopuszczalna jest każda forma zgłoszenia: telefoniczna, faksowa, pisemna. Jeżeli naprawa wymaga części, 
których dostarczenie i wykonanie naprawy jest niemożliwe w powyższym terminie, wówczas termin naprawy 
wydłuża się o okres uzyskania części, ale nie dłużej niż o kolejne 14 dni. 

5. 1. Maksymalny czas reakcji serwisu 24 godzin (dotyczy: urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z 
osprzętem, kosiarki samojezdne wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej). 

2. Czas diagnozy awarii i podjęcia działań usunięcia przyczyny awarii nie powinien być dłuższy niż 48 godzin. 
3. Stawka za dojazd serwisanta mobilnego (dotyczy: urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z 

osprzętem, kosiarki samojezdne wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej automatycznej) nie wyższa niż do 2,00 
złote brutto za kilometr ale nie więcej niż za 100 kilometrów w obie strony. Jeżeli usterka objęta jest gwarancją - 
dojazd serwisu bezpłatny. 

4. Stawka za transport urządzenia do serwisu (dotyczy: urządzenia wielofunkcyjnego samojezdnego wraz z 
osprzętem, kosiarki samojezdne wraz z osprzętem) nie wyższa niż 2,50 złotego brutto za kilometr, ale nie więcej 
niż za 100 kilometrów w obie strony. Jeżeli usterka objęta jest gwarancją - transport bezpłatny. 

6. Wykonawca deklaruje w przypadku zgłoszenia awarii interwencję autoryzowanego serwisu przez producenta. 
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Załącznik 1 E SISK.Z.19.2017 

Przykładowy harmonogram spłat dla części I 

nazwa wykonawcy 

HARMONOGRAM RAT LEASINGOWYCH 

miejscowość, data 

LP. data oplata netto Opłata Wartość ~AT WARTOŚĆ 
wpłaty przygotowawcza azem 

netto RAZEM 
prowizja ElRUTTO 

~zęść ... zęść 
Kapitałowa odsetkowa 

PLN PLN PLN PLN PLN PLN 

1 

~ 

3 

... 

...... 

RAZEM 

UWAGA: Wartość netto, VAT i wartość brutto muszą być zgodne z kwotami wpisanymi w 
ofercie. 

(podpis osoby/osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

14· 
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*Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów 

oferty wymaganych przez Zamawiającego. 

Uwaga: Harmonogram musi być wypełniony i załączony do każdej częsct zamówienia, której 
dotyczy, brak wypełnionego harmonogramu spowoduje odrzucenie oferty. Należy wypełnić 
załączony druk lub druk Wykonawcy. 
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Załącznik 1F SISK.Z.19.2017 

Przykładowy harmonogram spłat dla części li 

nazwa wykonawcy 

HARMONOGRAM RAT LEASINGOWYCH 

miejscowość, data 

LP. data oplata netto Opłata Wartość VAT WARTOŚĆ 
wpłaty przygotowawcza azem 

netto RAZEM 
prowizja l:3RUTTO 

część część 
kapitałowa odsetkowa 

PLN PLN PLN PLN DLN ~LN 

1 

~ 

3 

... 

...... 

RAZEM 

UWAGA: Wartość netto, VAT i wartość brutto muszą być zgodne z kwotami wpisanymi w 
ofercie. 

(podpis osoby/osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 
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* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów 

oferty wymaganych przez Zamawiającego. 

Uwaga: Harmonogram musi być wypełniony i załączony do każdej częsci zamówienia, której 
dotyczy, brak wypełnionego harmonogramu spowoduje odrzucenie oferty. Należy wypełnić 
załączony druk lub druk Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 

pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres) KRS/CEiDG/NIP/PESEL (w zależności od podmiotu): 

.......................................... reprezentowany przez: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową 

tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki 

prowadzonego przez: Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, ul. Jana Pawła li nr 12, 55-011 Siechnice oświadczam, 

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 

pkt 1 pzp. 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art . 

. . . . . . . . . . . . . . . ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ust. 5 pkt 1 pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

(miejscowość, data) (pieczęć podpis osób uprawnionych do 

podejmowania zobowiązań) 

OŚWIADCZENIE DOT. PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: 

(podać pełną nazwę/firmę, adres) 

KRS/CEiDG NIP/PESEL (w zależności od podmiotu): 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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(miejscowość, data) 

zobowiązań) 

(pieczęć podpis osób uprawnionych do podejmowania 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową 

tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki 

prowadzonego przez: Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale V. 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale V polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

w następującym zakresie: 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
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UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 1 

Załącznik nr 3 

pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - art. 24 ust. 1 pkt 23 
Wykonawca: 

... (peł 
na nazwa/firma, adres) KRS/CEiDG/NIP/PESEL (w zależności od podmiotu); . 
reprezentowany przez:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Leasing urządzeń z opcją wykupu w 
podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne 
samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki 
prowadzonego przez: Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, ul. Jana Pawła li nr 12, 55-011 Siechnice 
oświadcza, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Po zapoznaniu się z listą wykonawców, którzy złożyli ofertę w ww. postępowaniu: 
1 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp, 
gdyż nie należę do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy w postępowaniu (1 ]. 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
2 Oświadczam, że należę [1] do tej samej grupy kapitałowej [1], co inni wykonawcy w postępowaniu i są 
to podmioty wymienione poniżej: 

(pełna nazwa/firma, adres) 
w związku z czym zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

(1] wypełnić jeżeli dotyczy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
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Załącznik nr 4 

UWAGA! 

Niniejsze zobowiązanie wypełnia inny podmiot w przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w 

celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub zawodowymi. 

Dokument należy złożyć wraz z ofertą! 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

Nazwa podmiotu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(pełna nazwa/firma, adres innego podmiotu - udostępniającego) KRS/CEiDG/NIP/PESEL (w zależności 

od podmiotu): 

reprezentowany przez: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

pn.: Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową 

tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki 

prowadzonego przez: Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, ul. Jana Pawła li nr 12, 55-011 Siechnice zobowiązuję 

się do oddania zasobów doświadczenia na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia 

następującemu Wykonawcy: 

(nazwa i adres wykonawcy) 

Oświadczam/-y, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: . 

b) sposób wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie 

zasobów będzie następujący: 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: . 

e) będę realizował wyżej wymienione roboty budowlane lub usługi, których dotyczą udostępniane zasoby 

odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, na których polega 

Wykonawca: . 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu 
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Załącznik 5 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ATESTÓW 

(składane na wezwanie) 

Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem przedmiotu zadania pn.: Leasing urządzeń z opcją wykupu 
w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie 
wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki prowadzonego przez: Siechnicką 
Inwestycyjną Spółkę Komunalną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Siechnicach, ul. Jana Pawła li nr 12, 55-011 Siechnice i zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 
zadania materiały i sprzęt będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu sprzęcie, a także 
będą posiadały ważne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania, 
które na każde żądanie Zamawiającego zostaną niezwłocznie dostarczone. 

(podpis osoby/osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów 
oświadczenia wymaganych przez Zamawiającego. 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 
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Załącznik 6 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

(składane na wezwanie) 

Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem przedmiotu zadania pn.: Leasing urządzeń z opcją wykupu 
w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie 
wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki prowadzonego przez: Siechnicką 
Inwestycyjną Spółkę Komunalną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Siechnicach, ul. Jana Pawła li nr 12, 55-011 Siechnice 

Oświadczam, że posiadam prawa własności intelektualnej do wymaganych rozwiązań 
technicznych i ustanawiam na rzecz Zamawiającego oraz jego następców prawnych prawa do 
korzystania do nich w następującym zakresie i polach eksploatacji [wypełnić] 

w celu należytego wykonania zamówienia . 

Oświadczam, że dostarczony przedmiot umowy nie ma rozwiązań wymagających posiadania 
prawa własności intelektualnej w celu należytego wykonania zamówienia. ** 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów 
oświadczenia wymaganych przez Zamawiającego. 

** niepotrzebne skreślić 

(podpis osoby/osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 


