
 

 

Ogłoszenie nr 774393-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o. o.: Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu koparko ładowarki 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o. o., 

krajowy numer identyfikacyjny 30163488400000, ul. ul. Rzemieślnicza  21 , 62-

540  Kleczew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 701 400, e-mail zgkim@lm.pl, 



faks 632 701 211.  

Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.zgkimkleczew.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Tak  

adres  

https://epuap.gov.pl/wps/portal  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu koparko ładowarki  

Numer referencyjny: ZP.330.4.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na 

dostawie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej koparko ładowarki. 1. 

Specyfikacja techniczna Charakterystyka techniczna : - Rok produkcji 2020 lub 2021 - silnik 

mocy min 100KM, bez filtra cząstek trwałych DPF, - skrzynia biegów mechaniczna lub 

POWERSHIFT automatyczna - pompa hydrauliczna wielotłokowa o przepływie od 160 l/min, 

ciśnienie min 205 bar, - sterowanie układem koparkowym i ładowarkowym drążki (lub 

joystiki), - łyżka ładowarkowa otwierana wielofunkcyjna o pojemności min 1,1 m3, - 

szybkozłącze przednie mechaniczne lub automatyczne z widłami; - łyżka koparkowa o 

szerokości 350mm i 610mm +- 10%; łyżka skarpowa 1600mm +- 10%; - instalacja 

hydrauliczna pod zasilanie młota kującego, - szybkozłącze mechaniczne koparkowe; - ramie 

koparkowe typu „banan”– mechaniczny przesuw boczny z wysuwem teleskopowym; - koła 

przednie o rozmiarze 20 cali, tylne 30 cali; - poziomowanie łyżki na ramieniu ładowarki; - 

sygnał cofania, błotniki przednie, oświetlenie robocze – światła LED, -radio w kabinie 

operatora, - osłona wału napędowego, - blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, 

blokada 100%; - gwarancja 3 lata lub 3000 mtg, - system stabilizacji jazdy -pływająca łyżka, - 

Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, -w cenie 



sprzętu - Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych 

z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca 

zapewni pracownikom Zamawiającego szkolenie, mające na celu przedstawienie zasad 

działania i możliwości wykorzystania jego funkcji w praktyce. - Termin dostawy przedmiotu 

zamówienia maksimum 7 dni od dnia podpisania umowy, - Miejsce dostawy przedmiotu 

zamówienia : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Kleczew ul. 

Rzemieślnicza 21 - Stan sprzętu powinien być przygotowany do pracy i nie wymagać wkładu 

finansowego przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia, że sprzęt będący przedmiotem 

zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych 

1. Warunki leasingu a) Zakup pojazdu będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną 

Finansującym, b) Wykonawca (finansujący) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia 

(leasingu) c) Waluta umowy leasingu –PLN, d) zmienna stopa procentowa, e) Okres leasingu 

operacyjnego – 60 miesięcy f) Oplata wstępna w wysokości 30 % wartości netto urządzenia 

+VAT. Zamawiający dokona wpłaty opłaty wstępnej po podpisaniu umowy, przed dostawą 

maszyny. g) Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy 

leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty ubezpieczenia urządzeń 

transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników h) Zamawiający oczekuje 

sezonowości rat leasingowych tj, raty leasingowe w miesiącach styczeń, luty, marzec mniej 

więcej w stosunku 1 do 2 w stosunku do rat w pozostałych miesiącach i) Ubezpieczenie 

sprzętu w całym okresie leasingu wliczone winno być w cenę rat leasingowych. j) pozostałe 

warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin leasingodawcy (o ile taki 

istnieje) oraz postanowienia kodeksu cywilnego, k) Leasingobiorcy przysługuje prawo 

nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta 

(opcja wykupu), l) Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu) – 10 % ceny netto 

przedmiotu leasingu + należny vat m) Zaplata czynszu inicjalnego , rat leasingowych i kwoty 

wykupu przedmiotu leasingu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne zamawiającego 

wobec Wykonawcy pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających 

z umowy leasingu,  

 

II.5) Główny kod CPV: 43260000-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

66114000-2 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 



zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 7  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków:  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania: a) 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwości organu, b) zaświadczenie właściwej jednostki terenowej organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

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

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, ze 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. c) 

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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, d) 

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku, sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności ( zgodnie z Załącznikiem nr 4 do siwz, e) Oświadczenie wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

zamówienia publiczne(zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz) 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o 

których mowa w pkt 9.7.2: 1) Lit.a) – 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 ma osoba której dotyczy informacja albo inny dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14, i 21-wysatawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 2) Lit.b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze i) 

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 grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymani w całości 

wykonania decyzji właściwego organu m-wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, ii) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli 

w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9,8 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 sadowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 10. Wykonawca 

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób/osoby, które 

mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą 

dokumenty wskazane w pkt 9.7.2) lit. a) składa dokumenty, o których mowa w 9.8.1) w 



zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy. 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. 

11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub toku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 13. W 

zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

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

zamawiający od wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020r. poz. 

1282.)  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży 

wraz z ofertą oświadczenie wykonawcy- według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

UWAGA Do oferty należy dołączyć parametry sprzętu stanowiący przedmiot zamówienia, 

nazwę producenta pojazdu, typ, model oraz inne elementy zgodnie z wymaganiami w siwz. 

Wskazane parametry mają pozwolić na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego 

przedmiotu zamówienia i jego zgodności z parametrami technicznymi zawartymi w siwz. 

oraz harmonogram rat leasingowyuch  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8000,00 zł 

(osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Forma wadium 1) Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) W 



pieniądzu, b) Poręczeniach bakowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) Gwarancjach 

bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. Poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299W 

przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co 

najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. 4. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych 

dla każdej formy, określonych przepisami prawa); a) Nazwa i adres Zamawiającego, b) 

Oznaczenie (numer) postępowania, c) Termin ważności wadium – odpowiadający terminowi 

związania ofertą, 5. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu 

stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta. 

poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wniesienia 

wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bakowy Zamawiającego: 

98 8542 0001 0300 0091 2000 0020 z opisem przelewu „Wadium – postępowanie nr 

ZP.330.4.2020” 2) W przypadku składania wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy 

je złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 7. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert.. 8. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według 

zasad określonych w art.46 ustawy Pzp. 9. Utrata wadium 1) Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego 

stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

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

wyraził zgody na proponowanie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

suma opłat leasingowych 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający zgodnie z art 144 ust.1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podstawowych warunków ich wprowadzenia: a) w 

zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku vat, wynagrodzenie ulega 

odpowiednio zmianie, tak aby dotychczasowe wynagrodzenie netto należne Wykonawcy nie 

uległo zmianie.  



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 14.01.2021, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


