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Rozdział I: 

1. Zamawiający 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Siechnicach zwana dalej Zamawiającym, kod: 55 - 011 miejscowość: Siechnice, województwo: 
dolnośląskie powiat: wrocławski, ulica: Jana Pawia li nr domu:12, tel. 71 786 09 70. 

Adres do korespondencji i siedziba biura: 

55 - 011 Siechnice, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów GA 

email: biuro@sisk-siechnice.pl 

telefon kontaktowy z biurem: 71 889 00 23 

strona www.bip.sisk-siechnice.pl 

Osoba do kontaktów w kwestiach merytorycznych po stronie Zamawiającego: 

Wojciech Brzeziak, tel. 609-996-042 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Leasing nowego samochodu dostawczego. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz minimalne warunki gwarancji i napraw w okresie gwarancji zawiera załącznik 3 

2.3. Nazwy i kody CPV opisujące przedmiot zamówienia: 

66114000-2 - usługi leasingu finansowego 

34136100-0 - lekkie samochody półciężarowe. 

2.4. Warunki leasingu: 

2.5. waluta umowy leasingu - PLN, 
2.6. rodzaj leasingu - operacyjny, 

2.7. okres finansowania - 60 miesięcy z możliwością wykupu, 

2.8. ilość rat 59, płatnych na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu 
zgodnie z harmonogramem, 

2.9. wpłata wstępna - do 10 % ceny netto, w terminie 7 dni od podpisania umowy, 

2.1 O. opłata za wykup uiszczana razem z ostatnią ratą, kwota wykupu stanowiąca 1 % wartości 
początkowej przedmiotu leasingu, po spłaceniu wszystkich należności wynikających z umowy 
leasingowej, 

2.11. raty leasingowe- miesięczne, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę 1 M WIBOR ustalaną 
jako średnia z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury, 

2.12. rata leasingowa powinna obejmować spłatę wartości pojazdu, koszt obsługi leasingu, opiaty 
manipulacyjne, prowizje i inne ponoszone przez Zamawiającego, 

2.13. zabezpieczenie transakcji - weksel, 

2.14. ubezpieczenie - przedmiot leasingu będzie ubezpieczony AC przez cały okres trwania umowy 
przez Zamawiającego. Leasingodawca upoważni Zamawiającego do ubezpieczenia przedmiotu 
leasingu i przekaże Zamawiającemu oczekiwane warunki ubezpieczenia, co może nastąpić także 
w formie akceptacji oferty złożonej przez agenta lub brokera ubezpieczyciela 
Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy za koszt jednego i więcej upoważnień do 
ubezpieczenia zgodnie ze zwyczajowo stosowaną tabelą opiat Wykonawcy ale nie wyższej niż 
400,00 złotych brutto, 

2.15. wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak pierwsza rejestracja 
pojazdu i wszystkie inne ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia 
Zamawiającego kosztami w zakresie kosztów rejestrowania pojazdu zgodnie z zwyczajowo 
stosowaną tabelą opiat Wykonawcy ale nie wyższej niż 700,00 złotych brutto i koszt 
jednorazowego obciążenia, 
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2.16. zamawiający w miejsce opłaty o której mowa w pkt 2.14 i 2.15 dopuszcza zryczałtowaną opłatę 
zgodnie z tabelą opłat do kwoty 1100,00 złotych w okresie obowiązywania umowy oraz 
stosowanie w pozostałej części tabelę opłat zgodnie z pkt 19.3 SIWZ. 

2.17. terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej 
zgodnie z harmonogramem Wykonawcy stanowiącym - załącznik 1a; 

3. Termin wykonania zamówienia 
3.1. termin dostawy: w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy; 

3.2. termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi 60 miesięcy od dnia 
przekazania przedmiotu leasingu. 

4. Warunki udziału w postępowaniu 
4.1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który: 

• nie podlega wykluczeniu; 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
o 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. 1 pkt 12-22 pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 - wg wzoru stanowiącego Załącznik 
2 do SIWZ. 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 5.4, 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. 

6. 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. 

7. Warunki techniczne udziału w postępowaniu 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują pojazd spełniający 

kryteria techniczne pojazdu określone w załączniku 3. 

8. Kryteria oceny oferty 
8.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im 

odpowiednią wagę punktową: 
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a) Cena (C) - 80% 

b) Okres gwarancji na pojazd udzieloną przez autoryzowanego sprzedawcę (G) - 20% 

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

8.2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 

W=C+G 

gdzie: 

C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena; w skład której wchodzą: 

a) wpłata własna 

b) suma rat leasingowych 

c) wykup pojazdu 

d) koszty dodatkowe (w tym opłata wynikająca z pkt 2.14, 2.15, 2.16 SIWZ) 

G - oznacza wartość punktową w kryterium Okres gwarancji; 

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

8.3. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 

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

C =Cmin/Cn x 80 pkt 

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 

80 pkt. 

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

• zaoferowanie 24 miesięcy okresu gwarancji - O pkt, 

• zaoferowanie 36 miesięcy okresu gwarancji - 1 O pkt, 

• zaoferowanie 48 lub więcej miesięcy okresu gwarancji - 20 pkt. 

Gwarancja nie może zawierać ograniczeń limitu kilometrów mniejszych niż 100 000,00 km w okresie 
obowiązywania. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji 
wynosi 20 pkt. 

Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych powyżej okresów gwarancji. Zaoferowanie 
innego okresu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 
8.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej 

ocenie punktowej. 

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

8.7. 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. 

8.8. 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. 

9. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 
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a) harmonogram rat leasingowych załącznik 1 a 

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

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik 2) 

d) opis przedmiotu zamówienia z uzupełnieniem danych Wykonawcy (załącznik 3) 

e) zapewnienie o atestach (załącznik 4); 

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

a) 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, 

b) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu Wykonawcy, jeżeli jest 
to osoba nie wykazana w rejestrze. 

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

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

e) UWAGA: Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach 
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych, informacja 
musi zawierać dane umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. 

f) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być 
złożony (podany) przez każdego Wykonawcę. 

g) 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. 

h) 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. 

i) W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wykonawca składa 
oświadczenie 

9.2. Wykonawca może złożyć oświadczenie, które obejmuje informacje konieczne dla potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 

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

9.4. 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 (przez Siechnicką 
Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o.) w którym były złożone przedmiotowe oświadczenia i 
dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu są aktualne. 

9.5. Ocena spełnienia ww. warunków 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, nie spełnienie 
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choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie z/ożyli oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy z/ożyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
konieczne by/oby unieważnienie postępowania. 

1 O. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie: pisemnej na adres wskazany w zaproszeniu, drogą 
elektroniczną:biuro@sisk-siechnice.pl przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Forma pisemna zastrzeżona jest 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. 

10.1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów postępowania. Oferty sporządzone niezgodnie z wymogami Dokumentacji będą 
odrzucone. 

10.2. Tryb udzielania wyjaśnień na temat postępowania 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Dokumentacji 
w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Wnioski o udzielenie wyjaśnień Wykonawców powinny być składane na piśmie 
lub w innej formie zapewniającej ich otrzymanie przez Zamawiającego i kierowane na adres 
Zamawiającego w Dokumentacji. Dopuszczalne formy: pisemna na adres wskazany w 
Dokumentacji, droga elektroniczna, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Wniosek powinien być opatrzony nazwą Wykonawcy składającego wniosek. Zamawiający udzieli 
odpowiedzi nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłyną/ 
w ustawowym terminie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Dokumentacji wpłyną/ po upływie 
terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosków. Odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego i przekazane Wykonawcom, którym przekazał 
Dokumentację, wraz z treścią wniosku, lecz bez ujawniania jego autora. Formą składania 
wniosków o udzielenie odpowiedzi i formą udzielania odpowiedzi jest e-mail, bez potwierdzania 
w formie pisemnej. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-maila, Zamawiający uzna 
przekazanie wyjaśnień jako skuteczne. 

10.3. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach postępowania przez Zamawiającego 

W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść 
Dokumentacji postępowania z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. 
Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej ogłoszenia, nie jest wymagana akceptacja 
ich przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach postępowania Zamawiający może 
przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających 
z dokonanych przez niego modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano Dokumentację oraz 
zamieści taką informację na swojej stronie internetowej http://www.bip.sisk-siechnice.pl 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 

10.4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 

10.5. Zamawiający, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyła/ e-mailem. 
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania e-maila, Zamawiający uzna przekazanie 
zawiadomienia jako skuteczne. 

10.6. Wykaz osób do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą, uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie tematu zamówienia i Dokumentacji jest 
Wojciech Brzeziak , tel. 71 889 00 23, 609 996 042, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 
15.00, email: biuro@sisk-siechnice.pl 

11. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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12. Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni 
kalendarzowych licząc od terminu składania ofert. Przed upływem terminu związania złożoną 
ofertą Zamawiający ma prawo zwrócenia się do Wykonawców 
o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony. O przedłużenie okresu ważności 
ofert, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. 
Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu ważności oferty. 

13. Opis sposobu przygotowania ofert 
13.1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią druku oferty, którego wzór stanowi załącznik 1. 

13.2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Jakiekolwiek poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

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

13.4. Każda zapisana strona powinna być ponumerowana i podpisana przez osoby upoważnione do 
występowania w imieniu Wykonawcy. 

13.5. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, dokumentacja dotycząca postępowania jest jawna 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym, jeżeli 
Wykonawca zastrzeże część informacji, należy całość Dokumentacji, składającej się na ofertę, 
rozdzielić w sposób widoczny i łatwy w praktycznym zastosowaniu, na dwa rozdziały - rozdział 
I jawny, rozdział li z zastrzeżeniem „informacje te nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania". 

13.6. Każdy z Wykonawców ma prawo zapoznać się z dokumentacją w części jawnej, składając 
w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w 
siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 

13. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania wykonania zadania lub wykonania jego części 
podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. 

13.8. Jeżeli jednym z wykonawców działającym w konsorcjum będzie finansujący to ten wykonawca 
może złożyć więcej niż jedną ofertę z innymi wykonawcami będącymi zbywcami w myśl art. 
709(1) k.c. 

13.9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca 
niezależnie od wyniku postępowania. 

13.1 O. Opis i oznakowanie kopert Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Siechnicka Inwestycyjna 
Spółka Komunalna sp. z o.o. ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice, oraz 
powinna być oznakowana następująco: 

„Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t SISK.Z.6.2020 
nie otwierać przed dniem 26 marca 2020 r., przed godz. 13:00" 
Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją w przypadku złożenia 
oferty po terminie. 

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
14.1. Oferty należy przesłać na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica 

Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice lub złożyć w godzinach urzędowania w 
Biurze Zamawiającego, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice nie później 
niż do dnia 26 marca 2020r. do godz. 12:00 
Godziny otwarcia Biura Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku 
wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu 
pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. Za termin złożenia oferty przesłanej 
pocztą uznaje się termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego. 

14.2. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie 
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Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania. 

14.3. Oferty zamienne, wycofanie oferty 
W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może zmienić 
lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Wykonawca 
nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie ostatecznego terminu 
składania ofert. 

14.4. Otwarcie ofert 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 marca 2020r. o godz. 13:00, w Biurze 
Zamawiającego, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów GA, 55 - 011 Siechnice. Otwarcie ofert 
jest jawne. Zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty w kopertach naruszonych 
będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty 
będą otwierane według kolejności składania ofert. Po otwarciu każdej koperty, zostanie podana 
do wiadomości zebranych, nazwa danego Wykonawcy, cena oferowana oraz koszty opłat 
leasingowych. 

14.5. 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. Odmowa udzielania wyjaśnień przez danego 
Wykonawcę, spowoduje natychmiastową dyskwalifikację danego Wykonawcy. Wszelkie żądane 
przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielone w formie faksu lub elektronicznie, 
potwierdzone pisemnie. 

14.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy 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. 

15. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
15.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost 

z dokumentacji, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania np.: 
podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze. 

15.2. Cena ofertowa powinna obejmować całość tego zamówienia brutto. 

15.3. Wykonawca musi uwzględnić, że wykonanie dostawy będzie zgodne z obowiązującymi 
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w 
odniesieniu do jej wykonania, bezpieczeństwa, przepisów BHP, dobrej jakości i właściwej 
organizacji. 

15.4. Ustalone wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik 
1 a, który będzie stanowi/ integralną część oferty. 

15.5. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny, jeżeli oferta 
będzie zawiera/a rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 90 
ustawy Pzp. 

15.6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będzie w złotych 
polskich. 

15. 7. Do oceny ofert zostanie przyjęta wartość ca/ej dostawy podana w ofercie. Cena musi być podana 
w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku. 

15.8. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający 
dopuszcza możliwość podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, którym posługuje się 
finansujący. Wszelkie uwagi zostaną uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym. 
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15.9. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany 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. Treść oświadczenia zawarta została w punkcie 
4 oferty. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich 
okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów mechanizm 
odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

15.1 O. 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. 

16. Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy Zamawiający 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w formie faksu lube-mailem. 
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu lub e-maila, Zamawiający uzna przekazanie 
zawiadomienia jako skuteczne. 

17. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który: 
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega odrzuceniu, 

2) przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym 
postępowaniu, 

3) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty, 

4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
19.1. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy leasingowej zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do umowy. 

19.2. Załącznikiem do umowy może być umowa zgodnie z wzorem jakim zwykle posługuje się 
Wykonawca wraz ze zmianami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej dokumentacji, 
załącznikach do niej. Zmiana może nastąpić w formie aneksu o ile umowa i aneks zostaną 
jednocześnie podpisane. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
określony termin podpisania umowy. 

19.3. 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 obowiązany będzie do 
zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji dodatkowych (obok wynagrodzenia) opłat. Opłaty te 
wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie 
prawidłowo realizowana. Opłaty nie będą dodatkowo naliczane w przypadku objęcia ich 
zryczałtowaną opłatą objętą wynagrodzeniem o którym mowa w pkt 2.16. 

19.4. 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. 

19.5. 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 
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wynikłe po stronie producenta, jeżeli Wykonawca wykaże, że zachował należytą staranność w 
terminowym wywiązaniu się z przedmiotowego zamówienia. 

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

19.7. 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. 

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

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

20. Zamawiający ma prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

ZAMAWIAJĄCY: 
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Zał cznik 1 
Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020) 

DANE WYKONAWCY: 
1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów 

i podpisująca ofertę: . 

2. Wykonawca/Wykonawcy: . 

3. Adres: . 

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

Zamawiającym: . 

5. Dane teleadresowe na które należy przekazywać 

korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

e-mail telefon . 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

OFERTA* 
Do: 
Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła li 12 
55-011 Siechnice 
Oferujemy wykonanie zadania pod nazwą: 

Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t SISK.Z.6.2020 
1. Przedmiotem oferty jest pojazd marki model 

2. Wartość oferty wynosi zł netto+ % VAT, razem brutto: 
.............................. zł, słownie brutto 
.......................................................................... : złotych, 
w tym: 

a. 

b. 

c. 

wpłata własna Zamawiającego: 

raty leasingowe łącznie (59 miesięcy) 

wartość wykupu (10%) 

- złotych brutto, 

- złotych brutto, 

- złotych brutto, 

- złotych brutto, d. inne dodatkowe opłaty (z ich wskazaniem) 

w tym: 

opłata za wydanie zgody/zgód na zawarcie ubezpieczenia złotych 
brutto 

opłata za zarejestrowanie pojazdu} złotych 
brutto. 

zryczałtowana opłata zgodnie z tabelą opłat i prowizji. złotych brutto. 

e. (kalkulacje należy przygotować w oparciu o stawkę WIBOR 1 M na dzień 29.02.2020 r.) 
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Warunki płatności rat leasingowych: raty leasingu będą płatne zgodnie z przedłożonym 
harmonogramem stanowiącym integralną część oferty - przykładowy wzór - załącznik 1 a. 
3. Na oferowany pojazd udzielamy gwarancji miesięcy. 

Zamawiający poprawi oczywiste omy/ki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp). 

3a. Adres najbliższego serwisu posiadającego autoryzację producenta w celu wykonywania 
przeglądów i napraw: 

nazwa: . 

miejscowość ulica numer porządkowy .. 

4. Oświadczenia dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z 
przepisami podatku od towarów i usług 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadzi/ do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**. 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzi/ do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji w 
miejscu na wpisanie VAT należy wpisać 11odwrócone obciążenie". W załączeniu informacja 
zawierająca wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która 
znajdzie się później na fakturze), wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. 
Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie**. 

**Niepotrzebne skreślić. 
5. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. 

6. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. Do dokumentów nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy 
wszystkie warunki zawarte w dokumentacji i w załącznikach wraz z ewentualnymi zmianami 
wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania postępowania. W cenie naszej 
oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

a. 

b. 

część zadania lub część zadania i nazwa podwykonawcy* 

*UWAGA: Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, który udziela wiedzy, doświadczenia lub personelu, 
Wykonawca musi podać nazwę podwykonawcy. 

8. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania 
ofert. 

9. Oświadczam/y, że akceptuję/emy istotne postanowienia umowy zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego. 

1 O. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązuję/emy się do: 

a. zawarcia pisemnej umowy z uwzględnieniem postanowień wymienionych w dokumentacji oraz 
jej załącznikach w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego także po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże informację o wyborze oferty przed upływem terminu 
związania ofertą, 

b. w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec 
Zamawiającego. 

11. Informujemy, że przyjęliśmy do wiadomości, jeżeli oferta będzie sprzeczna z ustawą lub 
dokumentacją oraz będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji powoduje to odrzucenie oferty. W 
przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie będziemy wnosić wobec Zamawiającego żadnych roszczeń. 
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Załącznik 1a 

I Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020) 

Przykładowy harmonogram spłat 
Uwaga: Należy wypełnić załączony druk lub druk Wykonawcy. 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

LP. data opłata netto Opłata Wartość VAT WARTOŚĆ 
wpłaty przygotowawcza razem RAZEM 

część część prowizja netto BRUTTO 
kapitałowa odsetkowa 

PLN PLN PLN PLN PLN PLN 

1 

2 

... 
...... 

RAZEM 

HARMONOGRAM RAT LEASINGOWYCH 

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) 

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

nazwa wykonawcy miejscowość, data 
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Zał cznik 2 
Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020) 

OŚWIADCZENIE* 
(składane wraz z ofertą) 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Leasing z opcją wykupu 
nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,St (SISK Z.6.2020)" prowadzonego przez 
Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła li 12, 55-011 Siechnice 
oświadczam, co następuje: 
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 

22 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

(podpis) 
3. 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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

(podpis) 
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

(podpis) 
2. 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. 

(podpis) 
* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów 
oświadczenia wymaganych przez Zamawiającego. 
(**) niepotrzebna skreślić 
Uwaga: 

1. Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument 

podpisują i składają oddzielnie wszyscy członkowie. 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 
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Zał cznik 3 
Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020) 

Marka· ... ......... ... ...... ........ ... ... ...... ..... . ... . . . . . . . . . . . . . .. .... 

L.P. Grupa Nazwa parametru [j.m.] Wartość Wartość 
parametrów: niezbędna oferowana 

Furgon, odpowiadający dodatkowym warunkom 
technicznym przewidzianym dla wymagań 

1. rodzaj zabudowy określonych art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 Tak 
marca 2011 roku, o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) 

2. wymiary i masy masa całkowita [kg] Max 3500 

3. wymiary i masy długość całkowita pojazdu [mm] max. 4900 

4. wymiary i masy masa holowanej bez hamulca [kg] min. 750 

5. wymiary i masy Ładowność [kg] Min. 800 

6. wymiary i masy długość przestrzeni ładunkowej [mm] Min. 2000 

7. wymiary i masy wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] Min. 1200 

8. napęd rodzaj silnika Diesel 

9. napęd Pojemność [cm3] 1550-2000 

10. napęd Moc [kW/KM] Min. 66/90 

11. napęd oś napędzana Przednia lub tylna 
lub obie osie 

12. napęd przekładnia manualna, min. 6 
biegów 

oświetlenie ostrzegawcze impulsowe o barwie 
pomarańczowej na dachu pojazdu, po stronie prawej i dopuszcza się 
lewej, widoczne z czterech stron pojazdu, zgodne z belkę 

13. wyposażenie Dz.U.2015.305 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA oświetleniową o 
INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w szerokości 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz minimum 120 cm 
zakresu ich niezbedneao wyposażenia & 38.1 

14. wyposażenie Automatyczne światła do jazdy dziennej Tak 

15. wyposażenie klimatyzacja kabiny Tak 

16. wyposażenie czujniki cofania Tak 

17. wyposażenie instalacja do montażu radioodbiornika z głośnikami i Tak anteną 

18. wyposażenie poduszka powietrzna czo/owa kierowcy Tak 

19. wyposażenie Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie Tak 

20. wyposażenie Lusterka zewnętrzne sterowane z wnętrza pojazdu i Tak ogrzewane 

21. wyposażenie liczba miejsc Min. 3 

22. wyposażenie hak holowniczy Tak 

23. wyposażenie regulacja wysokości fotela kierowcy Tak 

24. wyposażenie kolumna kierownicza z regulacją Tak 

25. wyposażenie drzwi boczne przesuwne przestrzeni ładunkowej po Tak stronie prawej 

26. wyposażenie brak okien zewnętrznych przestrzeni ładunkowej Tak 

27. wyposażenie punkty mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej Min. 6 

Model· 
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28. wyposażenie dywaniki gumowe dedykowane, zabezpieczające Tak podłogę w kabinie pojazdu 

29. wyposażenie oświetlenie przestrzeni ładunkowej Tak 

30. wyposażenie pełnowymiarowe kolo zapasowe i zestaw narzędzi Tak fabryczny + podnośnik 

31. gwarancja Minimalny okres gwarancji o zakresie z art. 577 par. 3 
k.c. oraz minimum 100.000,00 kilometrów 

Min. 24 miesiące 
32. gwarancja okres gwarancji oraz nie mniej 100 

000,00 kilometrów. 
wyposażenie dodatkowe I opcjonalne wymienione w 

33. gwarancja specyfikacji nie może wpływać ograniczająca na tak 
gwarancję pojazdu 
serwis autoryzowany przez producenta oferowanych 
urządzeń będących przedmiotem dostawy; naprawy i 

34. gwarancja przeglądy gwarancyjne realizowane w odległości nie 
większej niż 50 kilometrów od siedziby 
Zamawiającego 

używanie pojazdu nie wiąże się z koniecznością 
posiadania prawa własności intelektualnej do rozwiązań 

35. gwarancja technicznych lub prawa do tych rozwiązań przeniesie 
bez dodatkowego wynagrodzenia wraz z dostawą 
przedmiotu zamówienia 

urządzenia, materiały, będą posiadały właściwości 
użytkowe wymagane przy tego typu pracach 

36. gwarancja (dostawach}, a także będą posiadały ważne atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 
dopuszczające do stosowania 

Przeglądy serwisowe wg zaleceń producenta. Koszt 
37. gwarancja materia/ów eksploatacyjnych i przeglądów zwykle ceny 

rvnkowe. 

38. Rękojmia - 24 Rękojmia - 24 miesiące miesiące 

Adres autoryzowanego serwisu producenta (najbliższego dla Zamawiającego): 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 
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Zał cznik 4 
Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020) 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ATESTÓW 

Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem przedmiotu zadania pn.: Leasing z opcją wykupu nowego 
pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020). prowadzonego przez: Siechnicką 
Inwestycyjną Spółkę Komunalną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, 
ul. Jana Pawia 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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Zał cznik 5 
Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020) 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

Umowa Główna 

w sprawie zamówienia publicznego na: 

Dostawa w formie leasingu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5 T udzielonego w 
postępowaniu nr SISK.Z.6.2020 

zawarta w dniu w pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła 
li nr 12, 55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Rejestrowy 
KRS pod numerem 0000444573, NIP 8961532506, kapitał zakładowy: 28 044 200,00 złotych 

reprezentowaną przez: 

1. Sylwestra Sasa - prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a . 

reprezentowane przez: 

1. 

zwane dalej „Wykonawcą" 

§1 

Niniejszą Umowę Główną zawarto w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na leasing urządzeń z opcja wykupu nowego pojazdu ciężarowego 
typu furgon o DMC do 3,5t nr postępowania SISK.Z.6.2020 (zwanego dalej „Zamówieniem"). 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Zamówienia opisanego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ") w postępowaniu nr 
SISK.Z.6.2020 wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ dokonanymi przez 
Zamawiającego, na warunkach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, składających się na treść umowy w sprawie Zamówienia. 

2. Na treść umowy w sprawie Zamówienia składają się postanowienia niniejszej Umowy Głównej 
oraz następujące dokumenty stanowiące jej integralną część wymienione w kolejności ich 
pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udzielonego w postępowaniu 
nr SISK.Z.6.2020 wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ dokonanymi przez 
Zamawiającego; 

2) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 
3) Warunki szczególne do Umowy leasingu operacyjnego( .... ) nr ......... 
4) Umowa leasingu operacyjnego( .... ) nr ......... ; 
5) Ogólne Warunki Umowy Leasingu (,,OWUL"). 
3. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z dokumentów składających się na 
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treść Umowy w sprawie Zamówienia określonych w ust. 2 powyżej, nawet jeżeli w treści tych 
dokumentów jako zobowiązany wskazany zostanie tylko jeden z członków Konsorcjum. 

§3 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 

2. Zmiany Umowy Głównej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§4 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udzielonego w postępowaniu nr SISK.Z.6.2020 

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ dokonanymi przez Zamawiającego, 
2) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 
3) Warunki szczególne do Umowy leasingu operacyjnego( ) nr ; 
4) Umowa leasingu operacyjnego( ) nr ; 
5) Ogólne Warunki Umowy Leasingu (,,OWUL"). 

Zamawiający Wykonawca 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO ( ) NR . 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO PN. ,,LEASING URZĄDZEŃ Z OPCJA WYKUPU NOWEGO POJAZDU 

CIĘŻAROWEGO TYPU FURGON O DMC DO 3,5T (SISK Z.6.2020)." 

między: . 

reprezentowany przez: 

zwany dalej lub „Leasingodawcą" a 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła 
li nr 12, 55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000444573, NIP 8961532506, kapitał zakładowy: 28 044 200,00 złotych 

reprezentowana przez: 

Sylwestra Sasa - prezesa Zarządu, zwana dalej „Leasingobiorcą", 

zwanymi daje łącznie „Stronami" o następującej treści: 

Z uwagi na posługiwanie się przez wzorcami umowy oraz zważywszy, że Zamawiający dokonał 
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Leasing z opcją wykupu 
nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t (SISK Z.6.2020) (zwanego dalej 
„Zamówieniem"), konieczne stało się dostosowanie treści Umowy Leasingu Operacyjnego (OH) nr 
____ (dalej jako: ,,Umowa Leasingu") oraz Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (dalej jako: 
„OWUL"), w celu dostosowania wskazanych wyżej wzorców umowy do wymogów wynikających ze 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ"), w związku z czym Strony zgodnie ustalają, 
iż Umowa Leasingu oraz Ogólne Warunki Umowy Leasingu modyfikowane są w sposób następujący: 

§ 1 - Postanowienia dodatkowe 
Strony zgodnie dodają do Umowy Leasingu poniższe postanowienia, mające pierwszeństwo nad 
odmiennymi postanowieniami Umowy Leasingu: po ustępie Umowy Leasingu dodaje się ustęp 
....... o treści następującej: 

§ 2 -Zmiany w OWUL 
Strony zgodnie postanawiają wykreślić pkt w zakresie dotyczącym opłat manipulacyjnych 
określonych Tabelą Opłat i Prowizji obnwiązujących u Leasingodawcy. 

§ 4 - Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową Leasingu mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami SIWZ wraz z późniejszymi zmianami, a 
postanowieniami Umowy Leasingu lub Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL), pierwszeństwo 
mają postanowienia SIWZ wraz z późniejszymi zmianami, których treść stanowi integralną część do 
Umowy Leasingu. 

3. Niniejsze warunki szczególne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

LEASINGODAWCA LEASINGOBIORCA 


