Zielonogórska Komunikacja Powiatowa spółka z o.o.

Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ — formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa Wykonawca ………………………………………………………………………………………………..
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu ………………………………………………. Adres e-mail ……………………………………….
Nr NIP ……………………………………..…………nr REGON …………………….…………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego
Zielonogórska Komunikacja Powiatowa Sp. z o. o.
Ul. Długa 25, 66-008 Świdnica tel. 606 790 063
NIP 9731065869 REGON 383872358
Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: "Dostawa trzech używanych autobusów
do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego” na warunkach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Autobus

Marka

Model

Typ

Nr VIN

Rok

Przebieg

produkcji

w tys. km

NR 1
NR 2
NR 3
CENA OFERTOWA ŁĄCZNIE ZA TRZY AUTOBUSY:
cena netto złotych………………………………(słownie złotych……………….………………….………..….)
podatek VAT……………………..………………(słownie złotych …………………………………………..……)
cena brutto złotych.…………………………..(słownie złotych ……………………………………….……….)
Kalkulacja ceny:
L.p.

Składniki ceny

1

NR 1

% wartości

Kwota netto

VAT …

Kwota brutto

opłata wstępna
rata miesięczna
opłata końcowa wykupu
Ilość rat
Wartość ogółem
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NR 2
opłata wstępna
rata miesięczna
opłata końcowa wykupu
Ilość rat
Wartość ogółem

3

NR 3
opłata wstępna
rata miesięczna
opłata końcowa wykupu
Ilość rat
Wartość ogółem

Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie
zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
- zobowiązałem się do dostarczenia Zamawiającemu pojazdów zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, spełniającego wymagania zawarte w SIWZ na dzień końcowego odbioru,
- udzielam rękojmi na wady prawne i fizyczne dostarczonych pojazdów,
- uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. 30 dni,
- oferta została złożona na …… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych.
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Informacja dotycząca danych osobowych/zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, informuję, że:
§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórska Komunikacja Powiatowa sp. z o. o. z siedzibą w
Świdnicy, ul. Długa 25 66-008 Świdnica zwany dalej ADO;
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Dostawa trzech autobusów używanych do transportu publicznego
w formie leasingu operacyjnego” nr referencyjny ZKP1/2019/A.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; S Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 1 6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddane profilowaniu.
OŚWIADCZENIE
Ja, jako Wykonawca przekazałem niezbędne informacje o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Data i podpis
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Załącznik Nr 2 do SIWZ— Projekt umowy
U M O W A NR………………..
zawarta w dniu ………………… r. w Świdnicy
pomiędzy:
Zielonogórską Komunikacją Powiatową spółka z o.o., ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
NIP 9731065869 REGON 383872358
reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu

– ………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………..

NIP ………………………… REGON ……………………………..

zarejestrowaną w rejestrze KRS/CEDIG …………………………………...
reprezentowaną przez:
……………… – ……………………………………
……………… – ……………………………………
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”,
o następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury na udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730).
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego.
2. Parametry techniczne autobusów zostały wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone pojazdy są wolne od wad prawnych.
4. Wykonawca na własny koszt przeszkoli użytkowników z obsługi pojazdów.
5. Najpóźniej w dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną
dokumentację techniczną pojazdu.
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie odbioru pojazdów co najmniej
jeden dzień przed dostawą.
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7. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez osoby upoważnione.
8. Jeżeli odbierany przedmiot Umowy nie będzie spełniał parametrów wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do przetargu (SIWZ) i niniejszej Umowie, Zamawiający ma
prawo odmówić przyjęcia dostawy i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych
elementów, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.
9. Jeżeli ponowna dostawa, nadal nie będzie spełniała wymagań, o których mowa w ust. 8
powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. W tym przypadku
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości
wskazanej w 5 ust. 2 umowy.
§2. Warunki finansowania
1. Umowa leasingu operacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2343, z późn. zm.).
2. Opłata początkowa wynosi

zł (maksymalnie 1% wartości początkowej netto),

płatna w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, po dostarczeniu
przedmiotu leasingu do Zamawiającego.
3. Opłaty w 48 równych ratach leasingowych.
4. Opcja wykupu:
a) kwota wykupu wynosi …………. zł, płatna po zapłaceniu wszystkich wymagalnych
zobowiązań wobec wykonawcy wysokości do 1 % wartości początkowej netto przedmiotu
leasingu,
b) kwota wykupu przedmiotu umowy - zostanie uiszczona przez Zamawiającego wraz z
ostatnią ratą leasingową. Faktury opiewające na kwotę wykupu, będą potwierdzeniem
przeniesienia na Zamawiającego prawa własności autobusów.
c) Faktura przenosząca własność pojazdów zostanie wystawiona do 30 dni licząc od daty
upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu).
5. Zmienne miesięczne raty leasingowe - oparte o stawkę bazową WIBOR dla depozytów 1M,
6. Czas obowiązywania umowy leasingu - 48 miesięcy.
7. Raty leasingowe - płatne w terminie 14 dni lub dłuższym od dnia prawidłowo wystawionej i
doręczonej zamawiającemu faktury VAT albo zgodnie z harmonogramem płatności, na
podstawie którego będą wystawiane faktury VAT, na czas nie krótszy niż 14 dni przed dniem
zapłaty wskazanym w harmonogramie płatności.
8. Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Zamawiający na swój koszt, u wybranego przez
siebie i zaakceptowanego przez Wykonawcę ubezpieczyciela w zakresie jakie przedstawi
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Wykonawca i dostarcza nową polisę Wykonawcy najpóźniej w dniu dostarczenia pojazdu,
wznowienie polisy co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem polisy za rok ubiegły.
Beneficjentem polisy będzie Wykonawca.
9. Zabezpieczeniem leasingu weksel in blanco z deklaracją wekslowa wystawiony przez
Zamawiającego.
§3 Termin dostawy
1. Wykonawca dostarczy kompletny przedmiot umowy wraz z wyposażaniem wymaganym w
SIWZ oraz przeprowadzi instruktaż użytkownika z obsługi pojazdów przy odbiorze.
2. Odbiór pojazdów nastąpi na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia
29 sierpnia 2019r.
§4 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną
ofertą:
a) wartość pojazdów wynosi:
cena netto złotych……………………………(słownie złotych……………….………………….………..….)
podatek VAT……………………..………………(słownie złotych ………………………………………..……)
cena brutto złotych.…………………………..(słownie złotych ……………………………………….……….)
b) opłata początkowa wynosi

zł, płatna w ciągu 14 dni od daty dostarczenia

Zamawiającemu faktury, po odebraniu przedmiotu leasingu przez Zamawiającego,
c) zmienne raty leasingowe — oparte o WIBOR 1M, płatne miesięcznie, płatne w terminie 14
dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT albo zgodnie z harmonogramem płatności,
na podstawie którego będą wystawiane faktury VAT, na czas nie krótszy niż 14 dni przed
dniem zapłaty wskazanym w harmonogramie płatności.
d) kwota wykupu w wysokości

zł (do 1% wartości początkowej netto przedmiotu

leasingu), płatna po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych,
e) kwota wykupu przedmiotu umowy - zostanie uiszczona przez Zamawiającego wraz z
ostatnią ratą leasingową. Faktura opiewająca na kwotę wykupu, będzie potwierdzeniem
przeniesienia na Zamawiającego prawa własności autobusów. Faktura przenosząca
własność pojazdu zostanie wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu
(ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu).
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy do zapłaty należności jest
rachunkiem bankowym zgłoszonym we właściwym Urzędzie Skarbowym jako rozliczeniowy.
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§5 Kary umowne

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu
dostawy określonego w § 3, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Umowy wskazanej w §4
ust. 1), za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 10
(dziesięć) dni od upływu terminu ustalonego w § 3 Umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

3. W tym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% (dwadzieścia procent) łącznej wartości brutto
przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1.

4. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonanie umowy przez Wykonawcę, na zasadach ogólnych.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§6 Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, jeżeli w Umowie wyraźnie nie przewidziano inaczej.
2. Istotne zmiany Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą dotyczyć:
a)

warunków płatności,

b) poszczególnych elementów dostawy,
c)

wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT lub zmiany oprocentowania rat
leasingowych,

d) terminu dostawy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą być dokonane w przypadku:

a) wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SIWZ,
lub ofercie rozwiązań, w szczególności wycofania danego urządzenia z produkcji i zastąpienia
go modelem nowszym,

b) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają
wprowadzenie zmian do Umowy, nieprzewidywalne zdarzenia, poza kontrolą którejkolwiek
ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec,
4. Zmiany oprocentowania wynikające ze zmian wysokości stawki WIBOR 1M, nie stanowią
istotnej zmiany umowy.
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5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne pod rygorem
nieważności uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
6. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że
żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.
§ 7 Korespondencja

1. Korespondencja między stronami, związana z realizacja niniejszej umowy, będzie prowadzona
za pomocą pocztowych przesyłek poleconych, e-mailem lub osobiście za potwierdzeniem
doręczenia.
2. Strony wyznaczają osoby do kontaktów bieżących w okresie realizacji umowy:
a) ze strony zamawiającego: ......................................., stanowisko: …........….....................
tel. kontaktowy..................................., e-mail: …..........................................................
b) ze strony wykonawcy: ………………………..............., stanowisko: ……………….…...................
tel. kontaktowy ................................, e-mail: ….................................
3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej.
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie
tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 2
są skuteczne.
§ 8 Sprawy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, a których strony nie były w stanie rozwiązać
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
a. Ogłoszenie o zamówieniu
b. SIWZ
c. SIWZ załączniki
d. Oferta Wykonawcy
WYKONAWCA
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Załącznik Nr 3 do SIWZ— oświadczenie
Zamawiający
Zielonogórska Komunikacja
Powiatowa Sp. z o. o.
ul. Długa 25
66-008 Świdnica
Wykonawca:
………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy, adres, w zależności od podmiotu
NIP/PESEL, KRS/REGON)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa trzech używanych
autobusów do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego" prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Zielonogórską Komunikację Powiatową Sp. z
o.o., ul. Długa 25, 66-008 Świdnica, reprezentowaną przez Prezesa, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp
……………………………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

……………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art.

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

……………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIE
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
……………………………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

……………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w ar'. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzpj)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/ów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..(podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

……………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
złożę

w

wyznaczonym

terminie

wszystkie wymagane

dokumenty i

oświadczenia

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. X SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

……………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 4 do SIWZ— oświadczenie
Wykonawca:
………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy, adres, w zależności od podmiotu
NIP/PESEL, KRS/REGON)

Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę trzech
używanych

autobusów

do

transportu

publicznego

w

formie

leasingu

operacyjnego"

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Zielonogórską
Komunikację Powiatową Sp. z o.o., ul. Długa 25, 66-008 Świdnica"
oświadczam, że:
*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
*) należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w
skład której wchodzą następujące podmioty /Wykonawcy/:
Lp.

Nazwa

Adres

……………………………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

……………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

POUCZENIE:
Niniejsze „Oświadczenie" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
„Oświadczenie" składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ – protokół oględzin
PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN
W dniu ..........2019r. przedstawiciele Zamawiającego w składzie jak niżej, dokonali oględzin
autobusów, celem sprawdzenia zgodności oferowanych pojazdów z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ.
Oględzin dokonano w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w jego siedzibie:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj.
…………………………………………………………………
niniejszym podpisem potwierdzam dokonanie oględzin zamówionego autobusu:
…………………………………………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oględzinom podlegała:
AUTOBUS Nr …. numer rejestracyjny …………………..
Marka:
Typ
Nr podwozia/nadwozia:
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Rok produkcji

2

Wymiar

3

Silnik

4

Układ napędowy

5

Podwozie

6

Układ sterowania

7

Klimatyzacja

8

Instalacja elektryczna

9

Przedział pasażerski

SPEŁNIA

NIE
SPEŁNIA

UWAGI

10 Wyposażenie dodatkowe
11 Dokumentacja techniczna
12 Inne
Numer referencyjny: ZKP2/2019/A
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Jazda próbna potwierdza / nie potwierdza * prawidłowość działania w/w podzespołów.
Uwagi dotyczące jazdy/pracy próbnej: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego (imię, nazwisko, podpisy):
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 6 do SIWZ — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
"Dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego w formie leasingu
operacyjnego"
Zakup używanych autobusów średniopodłogowych, autobusy międzymiastowe z emisją spalin
min. EURO 5, nie starsze niż 2008 rok produkcji i przebiegu nie większym niż 550 tys. kilometrów.
1. Charakterystyka

techniczna

autobusów

przedstawiająca

minimalne

wymagania

Zamawiającego, co do przedmiotu zamówienia:
Dane ogólne:

a) rok produkcji nie starszy niż 2008 lub młodszy,
b) całkowity przebieg w zakresie do 550 tys. kilometrów,
c) ilość miejsc siedzących nie mniejsza niż 53 i minimum 10 miejsc stojących,
d) długość autobusu 12 m,
e) silnik:
- silnik spalinowy wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż
290 KM,
- silnik i podzespoły oryginalne, producenta autobusu,
- pojemność silnika 5880 -8000 cm3 zamontowany z tyłu pojazdu.

f) wyposażenie minimalne (niezbędnie wymagane):
- wyświetlacze tablic kierunkowych LED, sterownik,
- siedzenia pasażerskie z wysokim oparciem, wyposażone w tapicerkę w oparciu i siedzisku
(do komunikacji międzymiastowej),
- ogrzewanie postojowe WEBASTO,
- tachograf,
- TELMA,
- pneumatycznie otwierane drzwi 2 szt. (1-1-0/1-2-0),
- manualna 6 biegowa skrzynia biegów,
- dwie osie, przednia skrętna, tylna napędowa,
- tylna oś na kołach bliźniaczych,
- pełne zawieszenie pneumatyczne pojazdu,
- podwozie pojazdów zakonserwowane, bez śladów korozji,
- wspomaganie układu kierowniczego,
Numer referencyjny: ZKP2/2019/A
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- układ hamulcowy pneumatyczny wyposażony w ABS,
- radioodtwarzacz,
- klimatyzacja całego przedziału pasażerskiego,
- fotel kierowcy pneumatyczny z regulacją,
- lusterka wsteczne pojazdów ogrzewane,
- niezbędne fabryczne instrukcje obsługi,
- ogumienie z bieżnikiem nie mniejszym niż 5 mm,
- pojazdy pomalowane w kolorze RAL 5015,
- dobry stan techniczny.
g) aktualne badania techniczne — ważność nie krótsza niż miesiąc licząc od dnia upływu
terminu złożenia oferty,
h) aktualne ubezpieczenie OC — ważność nie krótsza niż miesiąc licząc od dnia upływu terminu
złożenia oferty,
i) pojazdy wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i przedmiotów trzecich (leasing).
2. Obowiązuje rękojmia za wady fizyczne i prawne na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Do dołączonej oferty każdy z Wykonawców dołączy prospekt techniczny, reklamowy
producenta oferowanego sprzętu. Żaden sprzęt nie może być uboższy wyposażeniem niż
wersja standardowo oferowana przez producenta.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ — wykaz dostaw
Wykonawca:
………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy, adres, w zależności od podmiotu
NIP/PESEL, KRS/REGON)

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
Wartość
Zamawiający

Przedsięwzięcie

Nazwa i adres

Zakres prac

1

2

robót

w złotych
ogółem
3

siłami
własnymi
4

Terminy realizacji
rozpoczęcie

zakończenie

5

6

Dołączam dowody dotyczące najważniejszych dostaw określające, że zostały wykonane w
sposób należyty.

……………………………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

……………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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