
                                                                                                                         

Zamawiający: 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. 
ul. Św. Brata Alberta 8 
68-200 Żary 
NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 
tel.(+48) 68 479 46 00 (01) 
fax.(+48) 68 479 46 02 
www.pekom.com.pl 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA 

 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

 
„DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO NOWEJ MASZYNY 

BUDOWLANEJ TYPU KOPARKO-ŁADOWARKA" 
 

 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 
 
 
 
Przetarg ogłoszono: 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 na stronie internetowej Zamawiającego – www.pekom.com.pl  

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 

Zatwierdziła: 
 

Diana Niedźwiecka 
          Prezes Zarządu 

 
 
 

Żary, 19 MAJ  2016 r.  

 
 



                                                                                                                         
 

Informacje ogólne  
   
 
 

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
ROZDZIAŁ  I  INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

ROZDZIAŁ  II ZAŁĄCZNIKI: 

 Załącznik nr 1 – Formularz Oferta, 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1, 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 

art. 24 ust. 1, 

 Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej – art. 24 ust. 2 pkt 5, 

 Załącznik nr 5 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym 

u Zamawiającego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.). 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. 
68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8 
tel. 68/479 46 00/01 
faks: 68/479 46 02 
adres internetowy: www.pekom.com.pl,  
e-mail: pekom@pekom.com.pl 
godziny pracy: 
pon. – pt. od 7:30 do 15:30 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., 
poz. 2164 z późn. zm.) zwana w dalszej części niniejszej SIWZ ustawa Pzp oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy. 

 
3. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  w formie leasingu operacyjnego nowej  KOPARKO-

ŁADOWARKI  o następujących parametrach technicznych: 
1. Fabrycznie nowa koparko – ładowarka, 
2. Rok produkcji  2016 r. 
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać następujące parametry techniczne: 
a) tłokowy turbo-doładowany silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym, 
b) liczba cylindrów – minimum 4, 
c) pojemność silnika max. 4 500 cm³, moment obrotowy min. 435 Nm przy obrotach silnika 

max.1400 obr/min, wyprodukowany przez producenta maszyny, 
d) moc maksymalna silnika – nie mniej niż 74 kW, wg ISO 14396, 
e) wymagane spełnienie normy emisji spalin STAGE IV, 
f) układ wspomagający rozruch silnika w ujemnych temperaturach, 
g) filtr paliwa, separator wody, 
h) automatyczna skrzynia biegów typu AutoShift, min. sześć biegów do przodu, trzy biegi do tyłu,  
i) układ napędu na 4 koła, załączany z konsoli, w kabinie z możliwością uruchomienia podczas jazdy 

do przodu lub do tyłu, na dowolnym biegu oraz pod obciążeniem,  
j) układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o zmiennym wydatku i parametrach pracy: przepływ 

minimalny 160 l/min i ciśnieniu min. 250 bar w obwodzie głównym, przy obrotach 2200 obr/min., 
k) hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego, 
l) blokada mechanizmu różnicowego, 
ł) przedni most zamknięty hermetycznie – bez wymogu dodatkowego smarowania, 
m) mosty wykonane przez producenta maszyny, 
n) kabina operatora zamknięta wyciszona, z klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca normy 

ROPS/FOPS, szyby panoramiczne w kabinie operatora. Fotel operatora zawieszony pneumatycznie 
z pasem bezpieczeństwa. Kabina wyposażona w wycieraczki szyb (przód i tył) ze spryskiwaczem 
szyb, zestaw lusterek, 

o) poziom hałasu wewnątrz kabiny max. 74 dB(A), poziom hałasu na zewnątrz kabiny max. 100 dB(A), 
p) reflektory robocze (tylne i boczne) zamontowane w dachu kabiny operatorskiej, zamontowane 

fabrycznie, 
q) błotniki na wszystkich kołach, 
r) światła tylne drogowe zabezpieczone osłonami, 
s) koła: tylnie o rozmiarze 26”, przednie o rozmiarze 20” z oponami o przeznaczeniu do robót 

ziemnych,  
t) instalacja elektryczna 12V, dwa akumulatory producenta maszyny, bezobsługowe o podwyższonych 

parametrach rozruchowych, 
u) główny wyłącznik prądu, 
w) uruchamiany hydraulicznie, dwuobwodowy mokry układ hamulcowy, z tarczami hamulcowymi 

wykonanymi z polimeru, układ zamknięty, hermetyczny, 
v) zbiornik paliwa zamykany na kluczyk o poj. od 150 litrów do 180 litrów, 
x) podkładki gumowe pod podpory hydrauliczne. 
4. Układ ładowarkowy: 
a) sterowanie wszystkimi funkcjami ładowarki za pomocą jednej dźwigni - joysticka, 
b) szybkozłącze hydrauliczne ze sterowaniem elektrycznym do osprzętów dodatkowych, 

wykonane przez producenta maszyny, kompatybilne z osprzętami roboczymi układu 
ładowarkowego,  



                                                                                                                         
c) łyżka ładowarki: wielofunkcyjna otwierana o pojemności min. 1,00 m³, dzielona z zębami,  
d) karetka z widłami do palet podpinana na szybkozłącze, 
e) funkcja automatycznego powrotu łyżki do pozycji kopania, 
f) układ kompensujący drgania łyżki ładowarkowej podczas przejazdów typu RIDE CONTROL, 
g) dwa siłowniki robocze do wysypu łyżki ładowarki, 
h) metalowa osłona siłowników otwierania i zamykania szczęk ładowarki, 
i) udźwig łyżki ładowarkowej przy maksymalnej wysokości min. 3200 kg, 
j) maksymalna wysokość sworznia obrotu łyżki ładowarkowej min. 3490 mm, 
5. Układ  koparkowy: 
a) układ przesuwu bocznego ramienia koparki w obie strony, sterowany mechanicznie, 
b) kąt obrotu ramienia min. 180˚, 
c) kąt obrotu łyżki min. 200˚, 
d) sterowanie pracą ramienia koparki przy pomocy dwóch joysticków zamontowanych osobno 

z układem pilotowym, 
e) ramię koparki wysuwane – teleskopowy wysuw ramienia kopiącego, 
f) podpory hydrauliczne pionowe, 
g)         łyżka koparkowa z zębami o szerokości 600 mm (wyposażenie łyżek np. zęby - producenta 

maszyny),  
h) łyżki w pełni kompatybilne z maszyną i z wyposażeniem pozwalającym na gotowość do pracy, 
i) maksymalna głębokość kopania (ramię teleskopowe wysunięte, łyżka 600 mm) min. 6100 mm, 
j) dwustronne szybkozłącze mechaniczne w części ramienia kopiącego, 
k) blokada wysięgnika na czas transportu - mechaniczne, 
l) zasięg ramienia od sworznia obrotu na poziomie podłoża (ramię wysunięte) min. 7060 mm, 
ł) zawieszenie wysięgnika koparki tulejowane, 
m) dwa tryby pracy. 
6. Wymiary i masy przedmiotu umowy: 
a) długość transportowa od 5700 do 5800 mm, 
b) wysokość transportowa max. 4050 mm, 
c) szerokość transportowa max. 2400 mm, 
d) masa maszyny gotowej do pracy max. 10 000 kg. 
7. Wyposażenie dodatkowe: 
a) lusterka wsteczne zewnętrzne i wewnętrzne, 
b) akustyczny sygnał cofania, 
c) akustyczny system informujący operatora o wystąpieniu usterki, 
d) migające światło ostrzegawcze tzw. „kogut”, 
e) instalacja hydrauliczna pod młot, 
f)         łyżka skarpowa o wym. 120 mm – szt. 1, 
g) osłona wału napędowego, 
h) klimatyzacja, 
i) tryb pracy ECO, 
j) zamontowana w maszynie przeciw waga o wadze: od 110 kg do 120 kg, 
k) gaśnica, smarownica, smar w ilości min. 10 kg, podstawowy zestaw narzędzi, przewidziany przez 

producenta, 
l) przygotowana instalacja z głośnikami i anteną pod montaż radia.  
3.2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 

– Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia do siedziby Zamawiającego 
– Odbiór pojazdu dokonany będzie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, bądź upoważnionych 

Pełnomocników. 
– Cena maszyny powinna zawierać koszt dostawy (do siedziby Zamawiającego przy 

ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach), przeszkolenie, instruktaż stanowiskowy oraz pierwszy rozruch. 
– Gwarancja na maszynę na nie mniej niż 24 miesiące, liczona od daty odbioru potwierdzonego 

protokołem odbioru, bez limitu motogodzin.  
– Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu umowy, 
– Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
– W dniu dostawy maszyny Wykonawca musi dostarczyć komplet dokumentów (w języku polskim w 

wersji papierowej i elektronicznej): instrukcję obsługi maszyny, zestawienie (odrębna tabela) 
materiałów eksploatacyjnych wraz z nr katalogowymi oraz częstotliwością wymiany oraz książkę 
gwarancyjną (obsługową). 

3.3      Podstawowe warunki leasingu: 
a) okres leasingu 36 miesięcy, 
b) czynsz inicjalny (opłata wstępna) 10% wartości netto maszyny, 
c) stałe, równe raty leasingowe przez cały okres trwania umowy 



                                                                                                                         
d) wartość wykupu 0,1 % wartości netto maszyny, 
e) leasing w walucie PLN, 
f) na Zamawiającym przez cały okres leasingu ciążyć będzie obowiązek i koszt ubezpieczenia 

maszyny stanowiącej przedmiot leasingu, do pełnej wartości rynkowej na rzecz Wykonawcy. 

Ubezpieczenie obejmować będzie: OC, NW i AC w pełnym zakresie (w ruchu i postoju). 

Zamawiający ubezpieczać będzie corocznie maszynę stanowiącą przedmiot leasingu. W polisie 

ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś Zamawiający 

wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający. 

g) przewidywany termin dostawy maszyny oraz uruchomienie leasingu: 7 dni od daty podpisania 
umowy. 
 

3.4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zmówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych (CPV):  

43261000-0 – Koparki mechaniczne,  
43261100-1 – Ładowarki mechaniczne 
66114000-2 –Usługi leasingu finansowego 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres leasingowania: 36 miesięcy licząc od protokolarnego terminu odbioru bez zastrzeżeń 
dostarczonego przedmiotu leasingu.  
Wymagany termin dostawy kompletnego przedmiotu leasingu – 7 dni od daty podpisania umowy. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
 Działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień 

w związku, z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie.  
 Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalające na realizację 

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który 
przedstawi „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (załącznik nr 2 
do SIWZ); 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
Za spełniającego warunek dotyczący dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna 
Wykonawcę, który przedstawi „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu” (załącznik nr 2 do SIWZ); 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 
zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem Zamawiający uzna Wykonawcę, który 
przedstawi „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału” (załącznik nr 2 do SIWZ). 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 

a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ); 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 



                                                                                                                         
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,  

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,  

5.3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 

a) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ); 

5.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

5.5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. – 5.3. 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 
zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w pkt. 6 niniejszej Specyfikacji. 

5.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

5.7. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy oferta powinna zawierać 
następujące dokumenty: 
6.1. Wypełniony Formularz Oferta sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ, 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6.2. Wypełnione „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

6.3. Wypełnione „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” 
wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną we własnym imieniu. 

6.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

6.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

6.6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 



                                                                                                                         
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

6.7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

6.8. Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 

6.9. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

6.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo 
winno być udzielone przez wszystkich tych Wykonawców. Pełnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawców składających ofertę wspólną winno zawierać: 

 wyszczególnienie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (nazwy, adresy, Regon i NIP), 

 wskazanie pełnomocnika, 

 dokładne określenie postępowania, dla którego udzielane jest pełnomocnictwo, 

 zakres pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

6.11. Wykonawcy zagraniczni:  
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4., 6.5., 6.6. SIWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając to odpowiednio, 
że:  

 nie otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony 
nie później niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.  

b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.11. lit. a) zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem.  

c) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6.12. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. – 5.3. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne 
tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert. 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE OPIS SPOSOBU 
UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie oraz faksem nr (+48) 68 479 46 02 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
k.kantek@pekom.com.pl  

7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 

k.kantek@pekom.com.pl%20


                                                                                                                         
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 7.2 
oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Zaproszenia, kierując 
swoje zapytania na piśmie pod adres: P.K. „PEKOM” S.A., ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary. 
Zapytania mogą być składane faksem pod nr: (+48) 68 479 46 02 bądź za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: k.kantek@pekom.com.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania 
na piśmie. 

7.5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do złożenia oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt. 7.5., lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa nie bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt. 7.5. 

7.8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 

7.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
zaproszenia. 

 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 
Andrzej Iwaniuk - tel. 504 460 460 
Katarzyna Kantek – tel. 68 479 46 27 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
9.2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie 

złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
9.3. Wadium może być wnoszone w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 

- pieniądzu 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158 z późn. zm.) 

9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i winna zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

 kwotę gwarancji (określoną w złotych); 

 termin ważności gwarancji, 

 bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: ‘zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, lub 

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy” 

 bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 
a nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie”. 

mailto:k.kantek@pekom.com.pl


                                                                                                                         
9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego:   

BZ WBK S.A. o/ Żary 54 1090 2561 0000 0006 4200 1143 
z dopiskiem „Wadium - Dostawa  w formie leasingu operacyjnego nowej  maszyny budowlanej 
typu KOPARKO - ŁADOWARKA  ” 

9.6. Wadium w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej), 
należy w oryginale dołączyć do oferty. 
Zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie 
wskazujący na jej zawartość umożliwiającej późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć 
kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

9.7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna 
wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego tj. gdy 
bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. 

9.8. W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców wadium może być 
wniesione przez wszystkich Wykonawców łącznie, lub jednego Wykonawcę. 

9.9. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 
9.10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Pzp. 
9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, którym zwrócono wadium 

zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 
9.12. Oferta niezabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania. 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

11. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
11.1. Na ofertę składają się: formularz Oferty oraz wszystkie pozostałe dokumenty (w tym oświadczenia, 

załączniki itp.) zgodnie z pkt. 6 niniejszej SIWZ. 
11.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
11.3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
11.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy i opieczętowana pieczątką firmową. Upoważnienie do podpisania oferty 
musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

11.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty 
sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, 
poświadczonymi przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W razie wątpliwości uznaje się, iż 
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Język polski jest obowiązujący w toku całego 
postępowania przetargowego i realizacji umowy. 

11.6. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6 niniejszej 
SIWZ. 

11.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

11.8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę – 
w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględnione.  

11.9. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację tzn. muszą być czytelne lub 
złożone wraz z imienną pieczątką. 

11.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
winna być informacja o ilości stron. 

11.11. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

11.12. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 
negocjacji w sprawie ceny. 

11.13. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej kopercie (paczce), która powinna być 
zaadresowana do Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Wykonawcy i posiadać 
oznaczenia: Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa  w formie leasingu 



                                                                                                                         
operacyjnego nowej  maszyny budowlanej typu KOPARKO - ŁADOWARKA” nie otwierać 
przed 27.05.2016 r. godz. 10

30’
. 

11.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli Zamawiający 
żąda takiego zabezpieczenia). 

11.15. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
11.16. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie oznaczone. 
11.17. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w imieniu Wykonawców 

występujących wspólnie. 
11.18. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców składających ofertę wspólną. 
11.19. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien złożyć stosowne 
oświadczenie na formularzu oferty. W przeciwnym wypadku cała oferta może zostać ujawniona. 

11.20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - P.K. „PEKOM” S.A. ul. Św. Brata Alberta 8, 

68-200 Żary 
12.2. Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2016 r. do godziny 10

00
. 

12.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 12.2. zostaną zwrócone 
niezwłocznie Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według 
takich samych zasad, jak składana oferta tj. oznaczone jak w pkt 11.13. oraz dodatkowo podpisane 
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 
do oferty. 

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, co wprowadzenie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane 
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności 
z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 
otwierane. 

 
13. OTWARCIE OFERT 
13.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 27.05.2016 r. 

o godz. 10
30 

do siedziby Zamawiającego (sala konferencyjna nr 4 - parter). 
13.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
13.3.Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o przysłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. Zamawiający 
prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 

13.4.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 
14. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
14.1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które:  
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w trakcie dokonywania ich oceny z przyczyn 

określonych w art. 89 ustawy Pzp.  
14.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: 

 – cena oferty brutto – waga 99 % 
 – okres gwarancji –  waga 1% (Wykonawca może określić okres gwarancji w przedziale od 24 

do 36 miesięcy) 
14.3. Ocena ofert odbędzie się przy wykorzystaniu poniższego wzoru: 

 PCo = 
ob

on

C

C
x 100 pkt. x kryterium 99 % 

gdzie: PCo – punktacja za cenę oferty, 



                                                                                                                         
  Con – najniższa zaoferowana cena brutto 
  Cob – cena brutto oferty badanej 

PPo = 
on

ob

P

P
x 100 pkt x kryterium 1 % 

gdzie: PGo – punktacja za okres gwarancji, 
  PGb – okres gwarancji oferty badanej 
  PGn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 
 

 Po = PCo + PGo 
gdzie: Po – punktacja oferty, 

  PCo – punktacja za cenę oferty 
  PGo – punktacja za okres gwarancji 

 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w ustawie i w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

15.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. 

15.3. Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawców, którzy złożyli oferty 
zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, w tym także o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 
ustawy Pzp, po którego upływie umowa może być zawarta. 

15.4. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta złożona przez Wykonawców występujących 
wspólnie, przed zawarciem umowy będą oni zobowiązani do dostarczenia Zamawiającemu umowy 
regulującej ich współpracę. 

15.5 Istotne postanowienia umowy, zgodnie, z którymi zostanie zawarta umowa w tym postępowaniu, 
znajdują się w Rozdziale III niniejszej SIWZ. 

15.6. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany: 

 podać Zamawiającemu imiona i nazwiska osób uprawnionych przez niego do bieżącej realizacji 
umowy i ich dane teleadresowe, 

 przekazać Zamawiającemu umowę spółki cywilnej - jeśli dotyczy. 

 przekazać Zamawiającemu projekt umowy, 

 przekazać Zamawiającemu harmonogram opłat leasingowych. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

16.1. Podstawą obliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 
ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wszelkie koszty jakie są niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3 niniejszej SIWZ. 

16.2. Cenę oferty należy podać w wysokości brutto. Użyte w niniejszej SIWZ określenia „cena”, „cena 
oferty” oraz „cena ofertowa” oznaczają cenę z podatkiem VAT. Należy wypełnić odpowiednio 
wszystkie rubryki zawarte w Formularzu „OFERTA”, zgodnie z podanymi tam instrukcjami. 

16.3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

16.4. Zaoferowana cena powinna być liczona w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 
i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915)  oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 
z 1994r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). 

16.5. Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następujących zmiennych:  
1) wartość przedmiotu leasingu netto wyrażona w polskich złotych; 
2)  opłata wstępna wyrażona w stosunku do wartości netto przedmiotu leasingu w procentach i złotych 

netto; 
3) Stałe, równe miesięczne raty leasingowe, przez cały okres trwania umowy  
4) opłata końcowa (wykup przedmiotu leasingu) wyrażona w stosunku do wartości netto przedmiotu 

leasingu w procentach i złotych netto;  
5) suma wszystkich opłat (cena oferty) w złotych netto i brutto = opłata wstępna + (liczba miesięcy x 

rata leasingowa) + opłata końcowa;  
16.6. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy. 
16.7. Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w formularzu Oferta muszą być podane w złotych polskich 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 



                                                                                                                         
16.8. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, 
zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku (należy wypełnić Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego - 
załącznik nr 5). W przypadku braku takiej informacji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 
ust 1 pkt 1 jako niezgodną z Pzp. 

 
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego umowy. 
 
 
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
18.1. Umowa (umowa leasingu) w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych 
w ofercie. 

18.2. Podstawowe warunki leasingu określono w pkt 3.3. niniejszej SIWZ. 
18.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 36 miesięcy od daty uruchomienia leasingu. 
18.4. Umowa leasingu zostaje zawarta do dnia, w którym kończy się okres leasingu maszyny stanowiącej 

przedmiot umowy leasingu, o ile nie zostanie rozwiązana lub nie wygaśnie z innych przyczyn. 
18.5. Oddanie Zamawiającemu przedmiotu leasingu w użytkowanie odbywać się będzie na warunkach 

określonych w niniejszej SIWZ oraz w umowie leasingu. 
18.6. Zamawiający nie będzie ponosił innych opłat leasingowych niż przedstawione w ofercie i w umowie 

leasingu, w tym: opłat dodatkowych za czynności wykonane przez Wykonawcę w związku z obsługą 

umowy leasingu. 

18.7. Od opłat leasingowych nie będą pobierane opłaty manipulacyjne. 

18.8. Wartości umowne nie podlegają waloryzacji. 
18.9. Po zakończeniu okresu leasingu Zamawiający wykupi przedmiot leasingu (0,1% wartości netto 

maszyny) za cenę równą wartości wykupu przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 
i wymienioną w umowie leasingu. 

18.10. Wszystkie opłaty leasingowe przedstawione przez Wykonawcę w ofercie, płatne będą przez 
Zamawiającego w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie opłat stanowiącym 
integralną część umowy leasingu.  

18.11. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy leasingu, sporządzi i przekaże Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram opłat leasingowych, w których każda opłata leasingowa przedstawiona 
będzie w postaci sumy części kapitałowej i części odsetkowej. 

18.12. Umowny termin wpłaty opłaty wstępnej przypadać będzie nie wcześniej niż 2 dni od daty zawarcia 
umowy leasingu. 

18.13. Termin ostatniej opłaty leasingowej (wykupu) przypadać będzie nie wcześniej niż 30 dnia od daty 
płatności ostatniej (36) raty leasingowej. 

18.14. Przez cały okres leasingu Wykonawca pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu. 
18.15. Odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonywać będzie Wykonawca. 
18.16. Na Zamawiającym przez cały okres leasingu ciążyć będzie obowiązek i koszt ubezpieczenia 

maszyny stanowiącej przedmiot leasingu, do pełnej wartości rynkowej na rzecz Wykonawcy. 
Ubezpieczenie obejmować będzie: OC, NW i AC w pełnym zakresie (w ruchu i postoju). 
Zamawiający ubezpieczać będzie corocznie maszynę stanowiącą przedmiot leasingu. W polisie 
ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś Zamawiający 
wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający. 

18.17. W przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela na rzecz Wykonawcy odszkodowania z tytułu likwidacji 
szkody całkowitej lub kradzieży przedmiotu leasingu, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do 
poinformowania Zamawiającego w sposób udokumentowany o wysokości wypłaconego 
odszkodowania. 

18.18. W przypadku gdy kwota odszkodowania wypłacona Wykonawcy przez ubezpieczyciela za utratę 
przedmiotu leasingu w wyniku kradzieży będzie przewyższać zdyskontowaną na dzień wygaśnięcia 
umowy leasingu sumę przewidzianych w umowie leasingu a niezapłaconych rat leasingowych oraz 
wartości wykupu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kwotę równą tej nadwyżce. 

18.19. Jeżeli, mimo stwierdzenia szkody całkowitej wrak przedmiotu leasingu nie zostanie przejęty przez 



                                                                                                                         
ubezpieczyciela, a kwota odszkodowania wypłacona Wykonawcy przez ubezpieczyciela będzie 
przewyższać zdyskontowaną na dzień wygaśnięcia umowy leasingu sumę przewidzianych 
w umowie leasingu a niezapłaconych rat leasingowych oraz wartości wykupu, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kwotę równą tej nadwyżce oraz sprzeda Zamawiającemu wrak przedmiotu leasingu 
za cenę 1,00 zł netto (słownie złotych netto: jeden 

00
/100). 

18.20. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację dostawy maszyny 
stanowiącej przedmiot umowy leasingu. Zamawiający nie ma obowiązku badania przedmiotu 
leasingu na zgodność jego parametrów z umową, przed oddaniem Zamawiającemu przez 
Wykonawcę przedmiotu leasingu do używania.  

 
19. ZMIANA UMOWY 
19.1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia:  

1) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności:  
a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, 
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  

b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę 
zmiany umowy.  

2) Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub 
konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, w szczególności:  

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie 
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 

b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,  
c) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter 

zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach 
pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 
została pierwotnie dopuszczona.  

3) Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie Strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do 
wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

4) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności mogących powodować zmianę 
umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

5) Potrzeba zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od 
powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian. 

6) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
a) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem     

prawnym,  
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  
c) zmiany danych teleadresowych,  
d) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.  

 

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
20.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 Pzp. 

20.2. 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 pzp. 

20.3. Środkami ochrony prawnej, są: 
a) odwołanie 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania 
przedstawiono w art. 180 - 198, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p. zm.). 

b) skarga do sądu 



                                                                                                                         
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie 
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a-198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p. zm.). 
 

20. W sprawach nieujętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do 
ustawy. 

 

21. INFORMACJE DODATKOWE 
 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

Żary, dnia 19.05.2016 r.  



                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 

…………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

Wzór Formularza oferty 
 

Załącznik nr 1 
 

 

 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

………………………………………………………………………………………………. 

Adres*: ..................................................................................................................... 

TEL.* .........…………................…………………………………………………………. 

REGON*: …………………................…………………………………………………… 

NIP*: …………………………………................………………………………………… 

FAX* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

e:mail*: ……………………………………………………………………………………. 

 

P.K. „PEKOM” S.A. 
ul. Św. Brata Alberta 8 

68 – 200 Żary 
 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: 
 

„DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO NOWEJ MASZYNY BUDOWLANEJ 

TYPU KOPARKO-ŁADOWARKA" 
 

Parametry techniczne oferowanej maszyny: 
 
Producent  maszyny  

Typ  

Silnik o mocy (kW)  

Norma emisji spalin  

 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie całości przedmiotu zamówienia na dostawę w formie leasingu 

operacyjnego nowej maszyny budowlanej typu KOPARKO-ŁADOWARKA zgodnie z SIWZ wraz z 

jej załącznikami, jak i modyfikacjami i wyjaśnieniami do niej, za: 

kwotę ogółem brutto (w.8)....................... zł, (słownie:…......................................................................) 

w tym podatek VAT …………….. (słownie: ………………………………………………………..……….) 

 

 



                                                                                                                         
zgodnie z poniższą kalkulacją: 

1)  
Wartość netto 1szt. maszyny [zł] -  

2)  
Ilość równych miesięcznych rat leasingowych [szt.] - 36 

3)  
Opłata wstępna netto [zł] (10 % wartości netto maszyny) -  

4)  
Wartość netto miesięcznej raty leasingowej -  

5)  Łączna wartość netto rat leasingowych dla 1 szt. maszyny  
(w.2 x w.4) [zł] 

-  

6)  Wartość netto wykupu – 0,1 % wartości netto maszyny  
(30 dnia od daty ostatniej raty leasingowej) [zł] 

-  

7)  Łączna wartość netto opłat leasingowych (w tym wykupu)  
[zł] (w.3 + w.5 +w.6) 

-  

8)  Łączna wartość brutto opłat leasingowych (w tym 
wykupu) (w.7 + VAT) [zł] 

-  

 

3. Udzielamy ............. miesięcznej gwarancji/rękojmi na dostarczoną maszynę objętą przedmiotem 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty (w tym: koszt maszyny, koszt 

transportu, koszt przeszkolenia, instruktażu stanowiskowego, koszty osobowe, ew. inflację, 

podatek VAT i inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy) jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się SIWZ  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy** powierzenie podwykonawcom realizacji 

zamówienia w części ……………. . 

10. Wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ............................ 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

12. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 



                                                                                                                         
14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………… 

Telefon………………………….. fax……………………….…………… 

 

 

_________________ dnia ___ ___ 2016 r. 

_______________________________ 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

    reprezentowania Wykonawcy 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Firmy. 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
** niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu 

 

Załącznik nr 2 
 

 
My, niżej podpisani  
 
........................................................................................................... .......................................... 
 
............................................................................................................................. ........................ 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowej 

maszyny budowlanej typu KOPARKO-ŁADOWARKA" w tym:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2016 r. 

 
 
 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy 

 
 

 



                                                                                                                         
 
 

 
......................................................................                                                                     
       (pieczęć Wykonawcy)    

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 

 
Załącznik nr 3  

 

 

 
My, niżej podpisani  
 
......................................................................................................................................................... . 
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
.................................................................................................................................. ........................ 
 
......................................................................................................... ................................................. 
 
oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowej maszyny budowlanej typu KOPARKO-

ŁADOWARKA" na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2016 r. 

 
 
 
 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 
 
 
......................................................................                                                                     
       (pieczęć Wykonawcy)    

Załącznik nr 4  
 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego nowej maszyny budowlanej typu KOPARKO-ŁADOWARKA" zgodnie z art. 26 

ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  

 
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 

poz. 331 z późn. zm.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
 
 

______________, dnia ____________2016 r. 

 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy 

 

 
 
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  

 
 
 

______________, dnia ____________2016 r. 

 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy 
 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt.  2 

 



                                                                                                                         
......................................................................                                                                     
       (pieczęć Wykonawcy)    

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o obowiązku podatkowym u Zamawiającego  

(dotyczy: VAT odwrócony) 

 
Załącznik nr 5 

 

 

 
My, niżej podpisani  
 
...................................................................................................................................... .................... 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego nowej maszyny budowlanej typu KOPARKO-ŁADOWARKA" oświadczamy, 

że: 

1. wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.1) 

2. Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.2) Powyższy obowiązek 

podatkowy będzie dotyczył …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..3) 

(wpisać usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług objętych przedmiotem 

zamówienia), a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 

………………………………………4) zł (wpisać wartość netto – bez kwoty podatku usługi/usług 

wymienionych wcześniej). 

 
1) W przypadku wyboru opcji 1 należy opcję 2 przekreślić. 
2) W przypadku wyboru opcji 2 należy opcję 1 przekreślić. 
3) Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
4) Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi 

odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej, 

 
Art. 91 ust. 3a Pzp: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
______________, dnia ____________2016 r. 

_______________________________ 
           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy 



                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 


