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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

 

ZP-6/EPGK/2019/D/PN 
 

 
 
 

 
 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 
samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki” 

 
ZAMAWIAJĄCY 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg 

 
 
 
 
Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawy o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). Wartość szacunkowa 
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, natomiast 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 
 
 
 
Elbląg, dnia  08 sierpnia 2019 r. 
 
Zatwierdził: 
 
 
Marek Cymerys 
Dyrektor Spółki 
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Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:  

1) "Postępowanie" - postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone przez 
Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ; 

2) “SIWZ” lub “Specyfikacja” – pojęcia tożsame, oznaczające niniejszą Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

3) “Umowa” lub “Kontrakt” – pojęcia tożsame, oznaczające Umowę zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w niniejszym Postępowaniu; 

4) "Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 
r., poz. 2164 z późn. zm.); 

5) "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie Umowy, złożyła ofertę lub zawarła Umowę; 

6) "Zamawiający" – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg  

7) "Zamówienie" - Zamówienie publiczne udzielone w ramach Umowy zawartej w wyniku 
niniejszego postępowania. 

 
 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Elblągu ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg  
Tel: 55 232 64 08;  Fax:55 232 45 31 
adres e-mail: epgk@epgk.pl 
adres strony internetowej: http://www.epgk.pl 
NIP: 5783125340  REGON: 367431388 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp". 
Zamawiający opublikował ogłoszenie: 

− w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 583858-N-2019, w dniu 08.08.2019 r. 

− na stronie internetowej Zamawiającego: www.epgk.pl oraz https://www.e-
bip.org.pl/epgkelblag w dniu 08.08.2019 r. 

− na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg w dniu 
08.082019 r. 

 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki 
wyposażonego zgodnie ze  specyfikacją według poniższego zestawienia: 
 

1. Specyfikacja samochodu ciężarowego  
 

Rodzaj pojazdu Ilość sztuk 

Pojazd ciężarowy  z zabudowa wywrotki 1 

rok produkcji 2019 

specyfikacja   pojazdu 

rodzaj  wymiaru wymiar  

rozstaw osi 3365 mm 

min. długość zabudowy 4100 mm 

max. długość zabudowy 4600 mm 

wysokość ramy (bez obciążenia) 800 mm 

wysokość kabiny (bez obciążenia) nie więcej niż 2300mm 

ilość miejsc w kabinie 3 

file:///C:/Users/Marek%20Cymerys/EPGK/GUK%20-%20Przetargi/guk%20poj.%20specj%20-%20leas.%20op%20PN-1-2017/epgk@epgk.pl
http://www.epgk.pl/
http://www.epgk.pl/
https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag
https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag
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szerokość nadwozia 2350 mm 

max. masa własna 3000 kg 

DMC 7500 kg 

koła tylne podwójne tak 

kolor  biały  

silnik 

Diesel, 4 cylindry, 16 zaworów tak 

bezpośredni wtrysk paliwa tak 

pojemność ok. 5200 cm³ 

moc 
110-140 kWh  

150-190 KM 

poziom emisji spalin EURO VI OBD-C 

system bezpieczeństwa 

ABS  tak 

ECS – elektryczna stabilizacja toru jazdy z ASR tak 

AEBS – aktywny system wspomagania nagłego hamowania tak 

SRS – poduszka powietrzna kierowcy i pasażera tak 

hamulce: przód i tył    tak 

przestrzeń ładunkowa 

wymiary zewnętrzne ok. 4300-4400x2300x600 

pojemność ok. 6 m³ 

podłoga  z blachy HARDOX450 

ściany boczne i szkielet skrzyni ładunkowej profilowane stal 

burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej aluminiowa 

ściana przednia ażurowa 

oświetlenie obrysowe LED 

zabezpieczenie antykorozyjna 
w procesie katoferezy i 
lakierowana proszkowo 

układ podnoszący siłownik hydrauliczny 

układ hydrauliczny pompa + PTO 

wyposażenie standardowe 

skrzynia biegów manualna 

układ elektryczny 
24 V – alternator 90 A 

2 akumulatory 100 Ah 

filtr cząstek stałych EGR-DPD tak 

komputer pokładowy tak 

lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane tak 

immobilizer tak 

elektryczne sterowanie szyby tak 

centralny zamek (pilot) tak 

sygnalizacja biegu wstecznego tak 

radio z USB tak 

poziomowanie świateł tak 

światła przeciwmgielne tak 

światła do jazdy dziennej tak 

ogranicznik prędkości do 90 km/h tak 

regulowana kierownica tak 

wyposażenie dodatkowe 

klimatyzacja tak 

plandeka na rolce tak 

belka sygnalizacyjna na dachu kabiny w formie listwy LED z napisem EPGK tak 

 
1.1 Podwozie musi pochodzić od jednego producenta. 
1.2 Zabudowa musi pochodzić od jednego producenta. 
1.3 Przedmiot leasingu (pojazd) musi pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania 

pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego pojazdu z produkcji seryjnej, którego parametry 
zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego SIWZ, 

1.4 Przedmiot leasingu (pojazd) nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej 
firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu, 

1.5 Zamawiający będzie wymagał wskazania istniejącego na dzień złożenia oferty stacjonarnego 
serwisu (lub serwisów) podwozia oraz zabudowy leasingowanego pojazdu, zlokalizowanego w 
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odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego, posiadającego techniczną możliwość 
przystąpienia do usuwania zgłaszanych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia 
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:00; 

1.6 W przypadku, gdy naprawa wynikająca z usterek niezawinionych przez Zamawiającego 
przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu równorzędny pojazd zastępczy lub pokryje koszty wynajęcia przez 
Zamawiającego takiego pojazdu w wysokości 500 zł za dzień. 
 

2. Warunki dostawy przedmiotu leasingu (pojazdu):  
2.1 Wykonawca we własnym zakresie, tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko 

dostarczy przedmiot leasingu (pojazd), w terminie do 15 października 2019, w dzień roboczy 
w godzinach od 8-14, do siedziby Zamawiającego – Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1 (Kod NUTS 
PL621), gdzie dokona jego rozruchu oraz przeprowadzi instruktaż dla pracowników 
Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi pojazdu. 

2.2 Wraz z przedmiotem leasingu (pojazdem) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane 
SIWZ dokumenty dot. pojazdu, w tym: 
a) pełną dokumentację techniczną- ruchową i instrukcję obsługi  w języku polskim, 
b) katalog narzędzi (doposażenia) w języku polskim lub dostęp do programu serwisowego, 

który zawiera schematy i wykazy części, 
c) certyfikat znaku bezpieczeństwa lub potwierdzenie posiadania CE, lub deklarację 

zgodności WE, lub certyfikat zgodności z Normą, kartę gwarancyjną z książką serwisową,  
2.3 Zamawiającemu przysługiwać będzie, oprócz innych przypadków przewidzianych w przepisach 

prawa cywilnego i Ustawy, prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) w 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w SIWZ terminu dostawy 
przedmiotu  leasingu (pojazdu) lub w sytuacji, gdy przedmiot leasingu (pojazd) nie spełnia 
warunków SIWZ.  W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym 
punkcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu 
umowy zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 7 dni). Po bezskutecznym upływie 
powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości. 

2.4 Z prawa do odstąpienia, o którym mowa pkt 2.3 Zamawiający może skorzystać w ciągu 30 dni 
od upływu wskazanego w nim terminu. 

2.5 Zamawiający może odstąpić od umowy częściowo lub w całości w razie zaistnienia okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego w 
tytułu wykonania części umowy 

2.6 Odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) dokona komisja złożona z upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Dostawcy, w terminie do 1 dnia roboczego od 
dnia dostarczenia przedmiotu leasingu (pojazdu). 

2.7 Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu (pojazdu) 
będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, protokół odbioru. 

2.8 W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności 
parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu leasingu (pojazdu) z wymaganiami 
określonym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, stanu technicznego przedmiotu leasingu 
(pojazdu) i sprawności urządzeń w nim zamontowanych oraz kompletności dostarczonych 
dokumentów. 

2.9 W razie stwierdzenia w czasie odbioru złego stanu technicznego przedmiotu leasingu (pojazdu)  
lub, że jego parametry techniczne lub wyposażenie są niezgodne z wymaganiami określonymi  
w SIWZ oraz w ofercie, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
leasingu (pojazdu) do czasu dostarczenia przedmiotu leasingu (pojazdu) zgodnego z SIWZ i z 
ofertą Wykonawcy.  
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2.10 Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawę przedmiotu leasingu 
(pojazdu), aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Za 
szkody wyrządzone przez Wykonawcę w tym zakresie Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

 

3. Podstawowe wymagania dotyczące leasingu:  
 

3.1 czas trwania umowy leasingu - okres leasingowania: 60 miesiące licząc od dnia odbioru 
przedmiotu leasingu (pojazdu) potwierdzonego w pisemnym protokole odbioru, 

3.2 waluta leasingu – w złotych polskich PLN, 
3.3 wartość wszystkich opłat leasingowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
3.4 ilość rat leasingowych: 59 równych rat leasingowych płatnych w okresach miesięcznych. Do 

obliczenia wartości przedmiotu Wykonawca zastosuje wskaźnik WIBOR 1 M, 
3.5 opłata wstępna (opłata inicjalna): 10 % wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdu), 
4. po upływie okresu leasingu możliwość wykupu przedmiotu leasingu (pojazdu), 
5. opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) - 10 % wartości netto przedmiotu 

leasingu (pojazdu) będącej podstawą do naliczania rat leasingowych, powiększonej o należny 
podatek VAT. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie uiszczona wraz 
z ostatnią ratą leasingową, 

6. Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu (pojazdu), ubezpieczenie zawrze w ramach posiadanej polisy flotowej i 
będzie zwolniony  z ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Wykonawcy ani nie będzie 
ponosił kosztów związanych z udzieleniem przez Zamawiającego zgody na ubezpieczenie 
własne. Polisa obejmowała będzie zakres ubezpieczenia wskazany przez Wykonawcę. 

6.1 Odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przez okres 
trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca. 

6.2 Szczegóły Istotnych postanowień umowy znajdują się w dziale XIV SIWZ. 
 

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów   
66114000-0 Usługi leasingu finansowego 

 
8. Przedmiot postępowania określa niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) wraz z załącznikami. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin dostarczenia samochodu objętego przedmiotem Zamówienia i jego przekazania 
Zamawiającemu do używania: w terminie do 15 października 2019 r. 
 Okres Leasingu - 60 miesięcy kalendarzowych od daty dostarczenia pojazdu i jego przekazania 
Zamawiającemu do używania. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY. WYKAZ OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
A. Podstawy wykluczenia  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 i 8 
ustawy Pzp. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający  żąda by do oferty wykonawca dołączył aktualne na dzień składania ofert 
następujące dokumenty: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 

9) Oświadczenia Wykonawcy, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości przed przystąpieniem do przetargu 

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) -7). 

B. Zdolność techniczna lub zawodowa  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
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jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo wykonali dostawę nowych pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7500 kg w liczbie co najmniej: – 5 sztuk. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 
1) wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich ilości, rodzaju, dat realizacji i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

2) W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, 
które określają w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

C. Informacje dodatkowe  
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V część A pkt 3 SIWZ, składa 
następujące dokumenty: 
1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp; 

2) ppkt 2) do 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się. 

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w rozdziale V część A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 
ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w rozdziale V część 
D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji Vl.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się. 
 

D. Pozostałe informacje 
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczącej:  
1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach;  
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia, 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 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w ppkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
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wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1). 

4. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

5. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
ogłoszeniu o zamówieniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt V, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

9. Pełnomocnictwa. 
1) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty 
podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). 

 

VI. 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 prowadzone jest w języku polskim. 
2. Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych ani aukcji elektronicznej. 
3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, za 
pośrednictwem posłańca, osobiście, faksem, przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.  

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca na adres: 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg. 

 
 Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
a) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia Marek Cymerys tel. 662 027 100 
b)  sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia Maria Brejdak tel. 604 099 151 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38. ust. 1 
ustawy PZP). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy PZP. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej. 

11. W przypadku dokonywania zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści informację o 
zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej www.epgk.pl i https://www.e-
bip.org.pl/epgkelblag/ 

12. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (nr tel. Zamawiającego 55/232 45 31, e-mail: przetargi@epgk.pl). Każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji 
przesłanej środkami komunikacji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

https://bip.malopolska.pl/puktarnow,m,272461,ogloszone-postepowania.html
mailto:przetargi@epgk.pl
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2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.  
5. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory:  

1) formularza ofertowego, 
2)  formularza cenowego,  
3) wykazu wykonanych dostaw,  
4) informacji o przynależności do grupy kapitałowej,  
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, które stanowią 
załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Do oferty należy dołączyć projekt umowy leasingu wraz z warunkami ogólnymi leasingu 
oraz propozycją aneksu  uwzględniającego wymagania wskazane w SIWZ. 

7. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim oraz być 
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania 
zobowiązań. 

8. Dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty winien być dołączony do 
oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

9. Treść oferty winna być sporządzona trwałą i czytelną techniką. 
10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone 

na język polski. 
11. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 

- zewnętrznej – opisanej w sposób następujący:  
 

Oferta: „Przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego z 
opcją wykupu  samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki”.” – 

ZP-6/EPGK/ 2019/ D/PN. 
 
– wewnętrznej – opisanej w sposób następujący: 

Oferta: Przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją 
wykupu  samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki”.” – 

 ZP-6/EPGK/ 2019/ D/PN.  
oraz nazwa i adres Wykonawcy 

12. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która 
zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: 
"Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając 
tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
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b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
 

15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy 
16. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg;  Sekretariat – I piętro, pokój 102. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale IX pkt 11 niniejszej SIWZ z   
dopiskiem “nie otwierać przed godziną 10:05 dnia 19.08.2019 r.”  

4. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia 
przekazanego przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt 1. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, ul. 
Szańcowa 1, 82-300 Elbląg, pokój 109. 

6. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena będzie podana w formularzu ofertowym i nie będzie podlegać późniejszym zmianom 

z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie. 
2. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartości 

podatku od towarów i usług oraz kwoty netto. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania wszelkich 

zobowiązań związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym 
kosztów wszelkich działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
jako zobowiązania Wykonawcy. 
 

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

 
1. Oferty będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wagi: 

Cena brutto – waga 60% 
Termin płatności raty leasingowej – waga 40% 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w 
SIWZ warunków uzyska największą ilość punktów zgodnie z poniższym sposobem 
obliczenia. 

3. Sposób obliczenia punktów w kryterium Cena.  
Wartość punktowa wyliczana będzie według wzoru: 

Ob = C x 60% + TP x 40% 
 

gdzie: 
Ob – całkowita ilość punktów oferty badanej 
C – ilość punktów w kryterium „Cena” 
TP– ilość punktów w kryterium „termin płatności raty leasingowej” 
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Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów procentowych przyznanych łącznie w ramach 
wszystkich dwóch kryteriów (maksymalnie 60 punktów w ramach kryterium "Cena", 
maksymalnie 40 punktów w ramach kryterium " termin płatności raty leasingowej" 
 
 Sposób obliczenia C: 
-Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali 
odpowiednio mniej. 
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) będzie obliczona za pomocą następującego 
wzoru: 
 
C = (Cn/Cb) x 60 
 
gdzie: 
Cn – najniższa cena oferty brutto 
Cb – cena brutto badanej oferty 
 
Sposób obliczania TP: 
Liczba punktów w ramach kryterium „termin płatności raty leasingowej ” (TP) będzie przyznana 
w następujący sposób: 
 

Termin płatności wskazany w ofercie 
w dniach od wystawienia faktury 

Liczba punktów przyznana w ramach 
kryterium " termin płatności raty 

leasingowej " 

30 10 pkt 

45 20 pkt 

60 30 pkt 

90 40 pkt 

 
Zamawiający wymaga, aby termin płatności raty  przez Zamawiającego  był nie krótszy niż 30 
dni.  W przypadku wskazania w ofercie terminu płatności  krótszego niż 30 dni oferta zostanie 
odrzucona. 
 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów.  

 
XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy 
stosowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem uzupełnienia jej w formie aneksu o zapisy 
wynikające z SIWZ, a nie ujęte w umowie standardowej. Warunki zawarte w aneksie będą 
miały  pierwszeństwo stosowania przed wzorem umowy proponowanym przez Wykonawcę 
w przypadku ewentualnych sprzeczności. 

2. Postanowienia umowy/aneksu winny zawierać następujące postanowienia: 
 

I. Podstawowe definicje 
1) Zamawiający (Korzystający) – należy przez to rozumieć Elbląskie  Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   
2) Wykonawca (Finansujący lub konsorcjum, w składzie którego jest Finansujący) – należy 

przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, będącą 
przedsiębiorcą, którego zakres działalności obejmuje działalność leasingową, 
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3) Dostawca– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę nie 
posiadającą osobowości prawnej, która dostarczy przedmiot zamówienia (przedmiot 
leasingu) i przekaże go Finansującemu. 
 

II. Warunki leasingu i nabycie przedmiotu leasingu (pojazdu) 
1. Wykonawca zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu od Dostawcy oraz oddać ten 

przedmiot Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków. Zamawiający 
zobowiązuje się do uiszczania Wykonawcy wynagrodzenia w uzgodnionych ratach 
leasingowych, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie ryzyka związane z wyborem 
przedmiotu leasingu (pojazdu), jego parametrami technicznymi i użytkowymi, wyborem 
Dostawcy oraz dostawą przedmiotu leasingu (pojazdu) z wyłączeniem 
odpowiedzialności dotyczącej usług serwisowych oraz usług gwarancyjnych, w 
przypadku gdy Wykonawca nie będzie pełnić obowiązków Gwaranta.  

3. Dostarczenie pojazdu objętego przedmiotem Zamówienia i jego przekazanie 
Zamawiającemu do używania nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a 
Zamawiającym daty i godziny odbioru. Do wydania przedmiotu umowy może dojść 
wyłącznie w czasie godzin pracy Zamawiającego, 

4. Wykonawca dostarczy w cenie oferty oraz w terminie nie dłuższym niż wskazany w 
złożonej ofercie Przedmiot Umowy w miejsce na terenie Elbląga wskazane przez 
Zamawiającego.  
W dniu przekazania pojazdu dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć oświadczenie (deklarację CE) potwierdzającą zgodność dostarczanego 
pojazdu z normami określonymi w SIWZ, 

5. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: 
 stwierdzi wady przedmiotu Umowy, 
 przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub w ofercie 

Wykonawcy, 
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu 
umowy zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 7 dni). Po bezskutecznym 
upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w 
całości. 

6.   Z prawa do odstąpienia, o którym mowa pkt 5   Zamawiający może skorzystać w ciągu 30 
dni od upływu wskazanego w nim terminu. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy częściowo lub w całości w razie zaistnienia 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym odstąpienie z tej 
przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części umowy 

8. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym 
podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

9.  Za datę odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia i 
podpisania przez strony protokołu odbioru, 

10. Od momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy (protokolarnego 
przekazania) Zamawiający ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem z 
przedmiotu Umowy,  

11. wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, 
zgodnie z art. 144 Ustawy z zastrzeżeniem ppkt. 27. 

12. Zamawiający nie przewiduje wpłaty żadnych zaliczek. 
13. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi określona w Formularzu ofertowym cena ofertowa 

(C), tj. całkowity koszt brutto leasingu, zawierający wszystkie opłaty określone w SWIZ, tj. 
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opłatę wstępną (opłata inicjalna), sumę wszystkich miesięcznych rat leasingowych w ciągu 
okresu trwania umowy leasingu i opłatę za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa), 
powiększone o należny podatek VAT. Wykonawca uwzględni w cenie koszt dostawy, 
niezbędnych w okresie gwarancji przeglądów i serwisów. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów opłat za rejestrację pojazdu, opłat do 
jednostek dozoru technicznego, ubezpieczenia pojazdu, innych niż wskazane w SIWZ opłat 
związanych z realizacją jego wniosków i ewentualnym nienależytym wykonywaniem 
umowy przez Zamawiającego; 

15. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia w zakresie OC, AC, NW, które  
ponosił będzie Zamawiający, ubezpieczając pojazd w ramach posiadanej umowy flotowej. 
Za zgodę na ubezpieczenie we własnym zakresie Wykonawca nie będzie pobierał opłat. 
Polisa obejmowała będzie zakres ubezpieczenia wskazany przez Wykonawcę. 
 

16. Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa niżej wymienione składniki związane z 
dostarczeniem przedmiotu leasingu: 

1) cło, podatki oraz inne opłaty celne wynikających z dokonania ostatecznej odprawy celnej 
/w przypadku pojazdu pochodzenia zagranicznego/, 

2) koszty transportu i ubezpieczenia pojazdu na czas transportu oraz koszty jego 
rozładunku na miejscu dostawy, 

3) wyceny pojazdu (jeżeli będzie wymagana), 
4) podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT, za wyjątkiem podatku od środków 

transportu; w przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u  
Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, podatek od towarów i usług rozlicza Zamawiający, 

5) koszty serwisów gwarancyjnych oraz napraw w okresie trwania gwarancji 
17.  W okresie obowiązywania umowy leasingu wynagrodzenie Wykonawcy, w tym cena brutto 

przedmiotu leasingu (pojazdu) nie podlegają zmianie i waloryzacji. 
18.  Okres Leasingu -  60 miesięcy,  
19.  waluta leasingu – w złotych polskich PLN 
20.  zabezpieczeniem Wykonawcy może być weksel własny In blanco wystawiony przez 

Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z umów zawieranych 
przez Zamawiającego oraz cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia; 

21. Opłata wstępna (opłata inicjalna): 10 % wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdu). 
22. raty leasingowe - płatne jeden raz w miesiącu na podstawie harmonogramu stanowiącego 

integralną część umowy; 
23. Ilość rat leasingowych: 59 równych rat leasingowych płatnych w okresach miesięcznych. Do 

obliczenia wartości przedmiotu Wykonawca zastosuje wskaźnik WIBOR 1 M. 
24. Płatność raty leasingowej będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z 

harmonogramem, na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, której termin płatności nie będzie krótszy niż 30 dni od daty jej 
wystawienia. Faktura musi zawierać informację o wysokości raty leasingowej w podziale 
na część kapitałową i odsetkową i być dostarczona do Zamawiającego nie później niż na 14 
dni przed ustalonym w harmonogramie terminie spłaty danej raty. 

25. w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie rat leasingowych Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych; 

26. Zamawiający wyraża zgodę otrzymywania faktur drogą elektroniczną na adres 
faktury@epgk.pl; 

27. Zamawiającemu będzie przysługiwała opcja wykupu pojazdu przez Zamawiającego po 
zapłaceniu wszystkich rat leasingowych za cenę netto w wysokości 10% wartości 
początkowej pojazdu netto, pod warunkiem spłacenia przez niego wszystkich należności z 
umowy leasingu 

28. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa): 10 % wartości netto przedmiotu 
leasingu (pojazdu) będącej podstawą do naliczania rat leasingowych, powiększonej o 
należny podatek VAT, wyliczonej zgodnie z obowiązującą w dniu wykupu stawką VAT. 
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29. Po upływie okresu leasingu własność przedmiotu leasingu (pojazdu) przechodzi na 
Zamawiającego po uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z zawartej 
umowy leasingu.  

30. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie uiszczona wraz z ostatnią 
ratą leasingową na podstawie otrzymanej faktury VAT. Po przeprowadzeniu procesu 
wykupu przedmiotu leasingu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 
stwierdzające przeniesienie własności przedmiotu leasingu (pojazdu) na Zamawiającego 
oraz pozwalające na skuteczne przerejestrowanie go na Zamawiającego. 

31. Wykonawca nie może naliczać Zamawiającemu opłat i prowizji innych niż określonych w 
niniejszych istotnych postanowieniach umowy. Opłaty i prowizje obowiązujące u 
Wykonawcy będą miały zastosowanie tylko w przypadku złożenia przez Zamawiającego 
wniosku o wykonanie niestandardowej czynności dot. obsługi umowy lub z winy 
Zamawiającego. W przypadku konieczności wniesienia opłaty lub prowizji z winy 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu odpowiednie 
dokumenty celem weryfikacji zasadności poniesienia przez Zamawiającego opłaty lub 
prowizji i weryfikacji jej wysokości. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego innych 
opłat i prowizji. Integralną część umowy leasingu stanowić będzie przedłożona przez 
Wykonawcę wraz z ofertą tabela opłat i prowizji. 

32. Odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przez okres 
trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca. 

33. Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia . Za 
zgodę na ubezpieczenie we własnym zakresie Wykonawca nie będzie pobierał opłat. 

 
III. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Od chwili podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) wszelkie koszty, 

opłaty i podatki związane z jego użytkowaniem ponosi Zamawiający z zastrzeżeniem 
wyjątków wynikających z umowy gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do używania przedmiotu leasingu (pojazdu) zgodnie z 
przepisami prawa oraz do wykonania wszelkich obowiązków niezbędnych do używania 
lub posiadania przedmiotu leasingu (pojazdu), w tym do dokonywania wszelkich 
przeglądów lub kontroli na własny koszt. 

3. Zamawiający ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialność za szkody, jakie powstały 
w związku z nienależytym używaniem przez Zamawiającego przedmiotu leasingu 
(pojazdu), chyba że  przepisy prawa nakładały taką odpowiedzialność na Wykonawcę 
jako właściciela lub samoistnego posiadacza. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie przedmiotu leasingu (pojazd) znakami wg 
potrzeb Zamawiającego. 

5. Przekazanie przedmiotu leasingu (pojazd) osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie 
Zamawiającego jest dopuszczalne i Wykonawca wyraża na to zgodę. W takim przypadku 
Zamawiający  nadal ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot leasingu (pojazd). 

 
IV. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu (pojazdu) 

1. Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu (pojazdu), ubezpieczenie zawrze w ramach posiadanej polisy 
flotowej i będzie zwolniony  z ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Wykonawcy ani 
nie będzie ponosił kosztów związanych z udzieleniem przez Zamawiającego zgody na 
ubezpieczenie własne. Polisa obejmowała będzie zakres ubezpieczenia wskazany przez 
Wykonawcę. 

2. Strony umowy zobowiązane są do przekazywania danych niezbędnych dla potrzeb 
ubezpieczenia przedmiotu leasingu (pojazdu). 

3. W przypadku gdy przedmiot leasingu nie zostanie we właściwym terminie ubezpieczony, 
Wykonawca ma prawo do ubezpieczenia go na koszt Zamawiającego. 
 

V. Warunki gwarancji 
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1. okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot leasingu (pojazd) wynosi 24 miesiące, 

liczone od dnia pierwszej rejestracji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy 
gwarancyjnej pojazdu. Miejscem serwisowania pojazdu w ramach udzielonej gwarancji 
będzie siedziba Zamawiającego (Elbląg ul. Szańcowa 1), a w przypadku serwisowania 
pojazdu w innym miejscu (max. 100 km od siedziby Zamawiającego)  Wykonawca ponosi 
całkowity koszt związany z  transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w 
trakcie trwania gwarancji. 

2. Okres rękojmi za wady pojazdu objętych przedmiotem Zamówienia równy z okresem 
gwarancji jakości, 

3. Jeżeli Wykonawca sceduje na Dostawcę lub inny podmiot obowiązki zapewnienia 
serwisu gwarancyjnego przedmiotu leasingu (pojazdu), to jest zobowiązany do zawarcia 
w tym zakresie umowie z Dostawcą lub innym podmiotem, a miejsce wykonania 
przeglądu bądź naprawy nie może być w odległości większej niż 100 km od siedziby 
Zamawiającego. 

4. Czas trwania naprawy wad i usterek przedmiotu leasingu (pojazdu) w okresie gwarancji  
- maksymalnie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia faksem lub e-mailem. Dopuszcza się 
wydłużenie terminu naprawy w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od 
punktu serwisowego przyczyn, po przedłożeniu uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do wysłania powiadomienia o zaistniałej usterce lub 
wadzie przedmiotu leasingu (pojazdu) pisemnie lub faksem na numer 
……………………(dopuszcza się również zgłoszenie e-mailem na adres …………………………… )  

6. W okresie trwania gwarancji usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu leasingu 
(pojazdu)  oraz jego dostarczenie do naprawy i zwrot Zamawiającemu odbywa się na 
koszt i we własnym zakresie Gwaranta/Wykonawcy, z wyjątkiem tych wad i usterek, 
które powstały z winy Zamawiającego.  

7. Gwarant/Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady nie może 
odmówić usunięcia wad i usterek przedmiotu leasingu (pojazdu) bez względu na 
wysokość kosztów z tym związanych. 

8. Usunięcie wad i usterek przedmiotu leasingu (pojazdu) w okresie gwarancji musi być 
potwierdzone protokolarnie. 

9. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas trwania naprawy przedmiotu leasingu 
(pojazdu), licząc od daty zgłoszenia usterki i/lub wady przez Zamawiającego do dnia jego 
odbioru po naprawie. 
 

VI. Kary umowne: 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych: 
a) za opóźnienie w dostarczeniu pojazdu – w wysokości  0,02 % wartości początkowej 

netto niedostarczonego pojazdu wskazanej w formularzu cenowym, za każdy dzień 
opóźnienia; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w 
związku z opóźnieniem w dostarczeniu pojazdu – w wysokości  10 % wartości 
początkowej niedostarczonego pojazdu netto, 

2. wierzytelności z tytułu kar umownych są natychmiast wymagalne, bez osobnego 
wzywania Wykonawcy do zapłaty i mogą być potrącane z rat pozostałych do zapłaty, 

3. W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu leasingu 
(pojazdu), to w okresie gwarancji jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej za niedochowanie czasu trwania naprawy wad i usterek przedmiotu leasingu 
(pojazdu) zgodnie z ust. V pkt 4 - w wysokości po 500 zł licząc za każdy dzień opóźnienia, 
gdyby nie podstawił pojazdu zastępczego. 
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4. W przypadku gdy szkoda przekroczy kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar 
umownych. 

5. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wpłata 
zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego  Zamawiającego . 
 

VII. Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany treści umowy leasingu wymagają formy pisemnej, pod rygorem  

nieważności. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy leasingu w niżej 

wymienionych przypadkach: 
1) wskutek zmiany przepisów prawa po dacie podpisania umowy wywołujących potrzebę 

zmiany umowy, wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,  
2) zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych przedmiotu leasingu (pojazdu) w 

okresie gwarancji, przy czym oferowane parametry powinny być nie gorsze niż określone 
przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do umowy lub 
jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego, 

3) zmiany podmiotu lub miejsca wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie 
obowiązywania gwarancji, 

4) spłaty rat leasingowych w krótszym terminie. W takim przypadku Wykonawca zmniejszy 
wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawi nowy harmonogram spłat rat leasingowych  
uwzględniający skrócony termin spłaty leasingu oraz przyjęte w ofercie oprocentowanie, 
przy czym cena netto przedmiotu leasingu (pojazdu) nie ulegnie zmianie. Skrócony 
termin spłaty leasingu nie może być krótszy od minimalnego terminu jaki przewidziany 
jest w przepisach prawa dla leasingu operacyjnego, 

5) obniżki cen na korzyść Zamawiającego – z jakichkolwiek przyczyn, w każdym czasie, 
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po 
dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

3. Zasadność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 musi być udokumentowana. 
4. Wniosek dotyczący zmiany, o której mowa w ust. 2 wraz z uzasadnieniem, strona występująca 

zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia 
wiadomości o takiej  okoliczności.  
 

VIII. Wypowiedzenie/wygaśnięcie umowy leasingu  
1. Wykonawca może rozwiązać umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym jedynie w 

razie gdy: 
1) Zamawiający dopuszcza się opóźnienia z zapłatą co najmniej raty leasingowej, o ile 

Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu na piśmie odpowiedni termin nie krótszy 
niż 7 dni do zapłaty tej zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego 
upływu będzie uprawniony do wypowiedzenia  umowy leasingu, 

2) Zamawiający pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal wykorzystuje 
przedmiot leasingu (pojazd) w sposób sprzeczny z umową leasingu, 

3) sytuacja finansowa Zamawiającego pogorszy się w stosunku do stanu z dnia 
zawarcia umowy leasingu w sposób zagrażający prawidłowej jej realizacji, 

4) Zamawiający zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, stanie się 
podmiotem postępowania naprawczego lub zostanie postawiony w stan likwidacji 
albo wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, 
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5) Zamawiający nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z 
umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu (pojazdu), 

6) Zamawiający narusza postanowienia umowy leasingu dotyczące sposobu 
wykorzystania przedmiotu leasingu (pojazdu) lub w inny sposób naraża na szkodę 
Wykonawcę jako jego właściciela po bezskutecznym uprzednim wyznaczeniu 
Zamawiającemu dodatkowego terminu na piśmie do zaniechania  lub usunięcia  
tych  naruszeń. 

2. Korzystający może rozwiązać umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym również w 
części, jeżeli przedmiot leasingu ma wady powstałe na skutek okoliczności, za które 
Wykonawca  ponosi odpowiedzialność. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu na skutek okoliczności, za które 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych 
dotychczas rat leasingowych, pomniejszonych o korzyści, jakie Wykonawca uzyskał 
wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem oraz zapłaty wartości wykupu brutto 
przedmiotu leasingu (pojazdu), tj. o wartość odszkodowania. Wykonawca pomniejsza 
odszkodowanie o wartość przedmiotu leasingu (pojazdu), w szczególności gdy 
Zamawiający zwróci go w terminie i miejscu wskazanym przez Wykonawcę. W każdym 
przypadku wartość przedmiotu leasingu (pojazdu) ustalana jest przez Wykonawcę, na 
podstawie aktualnych cen rynkowych, z uwzględnieniem stanu technicznego i stopnia 
zużycia przedmiotu leasingu (pojazdu).   

4. Wykonawca może zlecić dokonanie wyceny przedmiotu leasingu (pojazdu) 
niezależnemu rzeczoznawcy. 

5. W przypadku wygaśnięcia umowy leasingu z powodu utraty przedmiotu leasingu 
(pojazdu) w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego zapłacenia Wykonawcy wszystkich 
przewidzianych w umowie leasingowej a niezapłaconych dotychczas rat leasingowych, 
pomniejszonych o korzyści, jakie Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed 
umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia 
przedmiotu umowy (pojazdu), a także naprawienia szkody (kwota należna Wykonawcy 
zostanie pomniejszona o wartość przyznanego odszkodowania ubezpieczeniowego oraz 
o kwotę, za jaką zostały nabyte pozostałości przedmiotu leasingu (pojazdu) nie niższą niż 
wskazana przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń który wypłaca odszkodowanie). 
 

IX. Pozostałe postanowienia umowne 
1. Wszelkie sprawy sporne wynikającej z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może dokonywać żadnych cesji praw i obowiązków związanych umowy 

pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie leasingu mają zastosowanie przepisy ustawy 

PZP i Kodeksu cywilnego oraz SIWZ i oferta Wykonawcy. W razie sprzeczności między 
treścią SIWZ a treścią przez Wykonawcę przedłożonych wraz z ofertą ogólnych 
warunków umowy leasingu (OWUL), rozstrzygające znaczenia mają zapisy SIWZ. 

 
 

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

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują 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 
ustawy. 
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2. 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 ustawy Pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej są: 

- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy Pzp, 

- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy Pzp. 
4. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.  
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

    

XV. Informacja o ochronie danych osobowych 
Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.UEL119 z 

04.05.2016, str.1), dalej zwanym RODO informujemy,  że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1, tel. 
55 232 64 08. 
Inspektorem ochrony danych w EPGK sp.z o.o. jest pani Monika Zygmunt – Jakuć; e-mail: 
iodo@epgk.pl ;  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-7/EPGK/2019/D/PN, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.  96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 i 2018,zwana dalej 
„ustawą Pzp”. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy. 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana   
dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

mailto:iodo@epgk.pl
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z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do  danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO) 
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art.16 RODO) 
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków,  o których mowa w art. 18 ust.2 RODO 

 
XVI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie na warunkach i w 
zakresie przewidzianym w Umowie. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją i ofertą cenową – Wzór   Nr 1 

Wykaz wykonanych dostaw - Wzór Nr 2 

Oświadczeni o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu kryteriów 
selekcji 

Nr 3  

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Wzór Nr 4 

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Wzór 

Nr 5 

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne - Wzór 

Nr 6 

Pisemne zobowiązanie innego podmiotu Nr 7 
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Nr sprawy ZP-6/EPGK/2019/D/PN         Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
…………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTY  
Wzór 

 
Niniejszym odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu 
ciężarowego z zabudową wywrotki”, znak ZP-6/EPGK/2019/D/PN, zgodnie   
z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składamy niniejszą 
ofertę:  

1) Nazwa firmy ............................................................................................................................. 
2) Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica) ...................................................... 
3) Regon .........................................................................................................................................  
4) NIP .........................................................................................................................................  
5) Numer telefonu .................................................................................................................  

 
1. DOSTAWCA PRZEDMIOTU LEASINGU (POJAZDU) - JEŚLI WYSTĘPUJE:  

1) Nazwa firmy ............................................................................................................................. 
2) Adres (kod, miejscowość, ulica) .........................................................................................  
3) Regon.........................................................................................................................................  
4) NIP.........................................................................................................................................  
5) Numer telefonu ….............................................................................................................  
6) Inne dane ……............................................................................................................................. 

 
2. Oferujemy dostawę przedmiotu leasingu -fabrycznie  nowego samochodu ciężarowego, który 

spełnia wymagania określone w SIWZ, tj.: 

− typ ........................., marka............, 

− rok produkcji ……………..   

− Specyfikacja samochodu ciężarowego  
 

Rodzaj pojazdu Ilość sztuk 

Pojazd ciężarowy  z zabudową wywrotki 1 

specyfikacja   pojazdu 

rodzaj  wymiaru wymiar  

rozstaw osi  

min. długość zabudowy  

max. długość zabudowy  

wysokość ramy (bez obciążenia)  

wysokość kabiny (bez obciążenia) nie więcej niż  

ilość miejsc w kabinie  

szerokość nadwozia  

max. masa własna  

DMC  

koła tylne podwójne  

kolor   

silnik 

Diesel, 4 cylindry, 16 zaworów  

bezpośredni wtrysk paliwa  

pojemność  

moc 
 

 

poziom emisji spalin  

system bezpieczeństwa 

ABS   

ECS – elektryczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
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AEBS – aktywny system wspomagania nagłego hamowania  

SRS – poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  

hamulce: przód i tył     

przestrzeń ładunkowa 

wymiary zewnętrzne  

pojemność  

podłoga   

ściany boczne i szkielet skrzyni ładunkowej profilowane  

burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej  

ściana przednia  

oświetlenie obrysowe  

zabezpieczenie antykorozyjna  

układ podnoszący  

układ hydrauliczny  

wyposażenie standardowe 

skrzynia biegów  

układ elektryczny 
 

 

filtr cząstek stałych EGR-DPD  

komputer pokładowy  

lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane  

immobilizer  

elektryczne sterowanie szyby  

centralny zamek (pilot)  

sygnalizacja biegu wstecznego  

radio z USB  

poziomowanie świateł  

światła przeciwmgielne  

światła do jazdy dziennej  

ogranicznik prędkości do 90 km/h  

regulowana kierownica  

belka sygnalizacyjna na dachu kabiny w formie listwy LED z napisem EPGK  

wyposażenie dodatkowe 

klimatyzacja  

plandeka na rolce  

 
 
3. Wartość oferowanego przedmiotu leasingu (pojazdu): 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Lp. Przedmiot leasingu  

(pojazdu)  
ilość j.m. Cena 

jednostkowa zł 
netto 

Wartość zł 
netto 

(kol.3 * kol.5) 

VAT (%) Wartość zł brutto 
(kol.6 + (kol.7/100 * 

kol.6)  
Samochód 
ciężarowy  

1 Szt.     

Suma    

 
4. OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA za: 

 
Cenę ofertową (C) ………………………………………. zł brutto (słownie: …………………………….) – UWAGA: Cena 
ofertowa stanowi całkowity koszt leasingu oraz jest kryterium oceny ofert, 
 
Zaoferowana powyżej kwota brutto została skalkulowana przy założeniu stopy bazowej: WIBOR 1M z 
dnia ….. r., równy ………... %  
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Formularz cenowy – opłat leasingowych za wykonanie całości zamówienia 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lp. Wskaźniki cenowe ilość j.m. Cena 

jednostkowa zł 
netto 

% wartość 
przedmiotu 

netto 

Wartość zł 
netto 

VAT 
(%) 

Wartość zł 
brutto 

1. Opłata wstępna 
(opłata inicjalna) 

 
1 

 
szt. 

 
 

10 % 
 

………..zł 
 

……. 
 

……………….zł 

2. Miesięczna rata 
leasingowa 

 
59 

 
szt. 

  Wartość 
netto 

wszystkich 
rat  

[kol 3 x 
kol5] 

 Wartość 
brutto 

wszystkich 
rat  

[kol 7 + (kol 
8/100 * 
kol.7)] 

3. Opłata za wykup 
przedmiotu 

leasingu  
(opłata końcowa)  

 
1 

 
szt. 

  
10% 

 
………..zł 

 
……. 

 
……………….zł 

Cena Brutto (C): całkowity koszt leasingu zawiera wszystkie opłaty: opłata 

wstępna (opłata inicjalna), wszystkie miesięczne raty leasingowe w ciągu całego okresu 
trwania umowy leasingu wraz z opłatą za wykupu przedmiotu leasingu. 

 
…………….zł 

 
… % 

 
…………….zł 

 
5. Przedmiot leasingu (pojazd) wraz z wymaganymi SIWZ dokumentami we własnym zakresie 

dostarczymy do siedziby Zamawiającego  w terminie do ……………….. dni od dnia podpisania 
umowy, w dzień roboczy w godzinach od 8 do14, 

6. Deklarujemy czas trwania umowy leasingu - okres leasingowania: 60 miesięcy licząc od dnia 
odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) potwierdzonego w pisemnym protokole odbioru. 

7. Deklarujemy 59 równych rat leasingowych płatnych w okresach miesięcznych zgodnie z 
harmonogramem. Termin płatności rat leasingowych wyniesie ………… dni. 

8. Do obliczenia wartości przedmiotu Wykonawca zastosuje wskaźnik WIBOR 1 M.  
9. Deklarujemy możliwość wykupu przedmiotu leasingu (pojazdu) przez Zamawiającego pod 

warunkiem zapłaty opłaty za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) oraz po uregulowaniu 
wszelkich innych zobowiązań wynikających z zawartej umowy leasingu. 

10. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie/ będzie1 prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
(patrz UWAGA poniżej). 

11. Okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot leasingu (pojazd) wynosi ………– miesiące/ęcy 
licząc od dnia jego protokolarnego odbioru. Miejscem serwisowania pojazdu w ramach udzielonej 
gwarancji będzie siedziba Zamawiającego (Elbląg, ul. Szańcowa 1), a w przypadku serwisowania 
pojazdu w innym miejscu poniesiemy całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu 
serwisowego zlokalizowanego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, i 
naprawy w ramach  gwarancji. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
14. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić.  

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (VAT odwrócony) – 

ofertę należy uzupełnić o informację zawierającą: zakres (nazwa  i rodzaj) towaru lub usługi objętej VAT odwróconym, symbol PKWiU oraz 

wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT).  

UWAGA: Obowiązek podania informacji, o której mowa wyżej dotyczy wyłącznie towarów i usług, dla których kwotę podatku VAT, na mocy 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,  nalicza Zamawiający (Nabywca) a nie Wykonawca.  
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15. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne warunki umowy opisane w SIWZ i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
z uwzględnieniem tych postanowień, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

16. Oświadczamy, że następujące części niniejszego zamówienia zostaną powierzone 
podwykonawcom (Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): 

 

Lp. 
Nazwa/opis części zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcy/om 

Firma/y podwykonawców 

1.   

2.   

 
Do niniejszej oferty załączamy wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ (również dodatkowe 

dotyczące podwykonawcy), tj.: 
1) wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu (OWUL) i propozycją 

aneksu, 
2) harmonogram spłat rat leasingowych w całym okresie trwania umowy leasingu  

z wyszczególnieniem wysokości każdej raty i rozbiciem jej na część kapitałową i odsetkową, 
3) tabela opłat i prowizji, 
4) odpisy dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy otrzymanej od Dostawcy. W przypadku, 

gdy Dostawa nie zapewnia serwisu gwarancyjnego oświadczenia, że Wykonawca realizuje 
serwis gwarancyjny we własnym zakresie lub kserokopii umowy zawartej z autoryzowanym 
punktem serwisowym na serwisowanie urządzenia/sprzętu, obowiązującej co najmniej przez 
okres udzielonej gwarancji, 

5) ..................................................................... 
6) ………………………………………………………………… 
7) ………………………………………………………………… 
8) ………………………………………………………………… 
9) …………………………………………………………………. 
10) …………………………………………………………………. 

 
 
 

………………………………………………………………………… 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Nr sprawy ZP-6/EPGK/2019/D/PN       Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. Szańcowa 1 
82-300 Elbląg 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

Lp. 
Liczba 

dostarczonych 
pojazdów  

Rodzaj dostarczonych pojazdów 
Data 

zakończenia 
dostawy 

Podmiot, na rzecz którego 
dostawa została zrealizowana 

1 

 
 
 
 

 
 

  

 
W załączeniu dowody dotyczące wskazanych w wykazie dostaw, określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
(wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia) 
 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 

 
………………………………………………………………………… 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Nr sprawy ZP-6/EPGK/2019/D/PN       Załącznik nr 3 do SIWZ 

  
 
……………….……………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego 
z opcją wykupu samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki” 
 

1. OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1.1. Przystępując do udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP oświadczam, 

że: 
a) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy 

PZP, 
b) spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i SIWZ. 
 

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

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

 
1.2. Przystępując do udziału w postępowaniu 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 oraz 16-
20 ustawy PZP). 

 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZPZ 
podjąłem następujące środki naprawcze 2:  ……………………………………………………………………….…….. 

 
 

.................................................................... 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

 
 
2. OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 3 

 
Oświadczam, że podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..  

(podać nazwę/firmę, adres, a także NIP/PESEL podmiotu) 

 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu  
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego/ich zasoby. 
 

...................................................................... 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

                                                           
2 Ppkt 1.2 należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia.  
3 Wykonawca składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt. 2 w przypadku, gdy powołuje się w postępowaniu na zasoby 
innego podmiotu w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   
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Nr sprawy ZP-6/EPGK/2019/D/PN                                                                                           Załącznik nr  4 do SIWZ 
 
UWAGA: Dokumentu niniejszego nie należy załączać do oferty. Wykonawca przekazuje niniejsze 
oświadczenie zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
   
…………………………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów4 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 
wykupu  samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki ”, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 
oświadczam/y, że: 
1. Nie przynależę do grupy kapitałowej wykonawcami, którzy złożyli oferty w przetargu5.  
 
 
 

....................................................................................... 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 
 

2. Przynależę do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne  oferty  w 
przetargu6:  

Lp. Nazwa/Firma Adres wykonawcy 

NIP 
(numer identyfikacji podatkowej) 

1.    

2.    

Przedkładam następujące dowody, że powiązania wykonawcą/ami wymienionym/i w tabeli nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) z Wykonawcą wymienionym w Lp. 1 tabeli ……………………………………………………………………….. 
2) z Wykonawcą wymienionym w Lp. 2 tabeli  ……………………………………………………………………….. 

 
 
 

.................................................................................................... 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

                                                           
4 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
5 Jeżeli Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, składa podpis pod oświadczeniem określonym w punkcie 1 

załącznika. 

6 1. Jeżeli Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wskazuje nazwę/firmę, adres wykonawcy, a także NIP , oraz składa 

podpis pod  oświadczeniem określonym  w punkcie 2 załącznika. 

2. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
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Nr sprawy ZP-6/EPGK/2019/D/PN       Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 

 
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. Szańcowa 1 
82-300 Elbląg 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zmianami), pod nazwą:  

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wypuku  
 samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki 

 
Oświadczam, że nie został wydany wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
Uwaga! 
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca składa dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności. 
 
 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 
 
 
 

.................................................................................................... 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 
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Nr sprawy ZP-6/EPGK/2019/D/PN       Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 

 
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. Szańcowa 1 
82-300 Elbląg 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), pod nazwą:  

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 
  samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki 

 
Oświadczam, że nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne. 
 

 
 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 
 
 
 
 

.................................................................................................... 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 
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Nr sprawy ZP-6/EPGK/2019/D/PN                                                                                           Załącznik nr  7 do SIWZ 
 

 
 

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
………………………………………… 

   Nazwa i adres Wykonawcy 

 
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 7 

 
Ja/My niżej podpisany/i działając w imieniu 
  

………………………………………………………………………………………………..…………… 
(nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy) 

 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawa w formie leasingu 
operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki”, zobowiązuję 
się/zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres podmiotu  któremu zasoby zostają udostępnione) 
 

niezbędne zasoby na okres korzystania z nich na potrzeby wykonania ww.  zamówienia w trakcie jego 
realizacji, w szczególności zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 
 

Lp. 
Zakres udostępnionych  Wykonawcy zasobów 

 

Sposób wykorzystania zasobu innego 
podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonaniu zamówienia 

Zakres i okres udziału innego 
podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia 

 
 

  
 

 
 

2 
 

   

    

                                                           
7 UWAGA!!!  

   1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej zobowiązany jest, na  podstawie § 9 ust 2 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego (Dz. U z 2016 poz. 1126), na wezwanie Zamawiającego przedstawić zamawiającemu  w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale V ust. A pkt 4i SIWZ. 
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