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I. Informacje o Zamawiającym 

URBIS  Sp. z o. o.
62-200 Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25
tel. +48 061 424 58 00, fax +48 061 426 35 67
www.urbis.gniezno.pl ,  e-mail urbis@urbis.gniezno.pl
Identyfikator:  NIP  784 00 41 944 ,  REGON 630952490 
Zarejestrowano pod nr KRS 0000069876 w Sądzie rejonowym w Poznaniu Nowe 
Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 23.040.000 zł
Konto Bankowe:  PKO BP S.A. nr 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308.
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy PZP jest Prezes 
Zarządu – Edmund Młodzikowski  lub/i Członka Zarządu – Henryk Gędek.

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.  

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej 
ustawą. 

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-
46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, 
poz. 2164 ze zm.), 

4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), 

4.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), 

4.4. Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 roku 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), 

4.5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 
1503 ze zm.)

Rozdział III. Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z
2015 roku ) samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t ze skrzynią ładunkową



wywrotną  –  3  szt.  oraz  osobowo  –  dostawczy   1  szt.  w  formie  leasingu
operacyjnego
Samochody  winny być samochodami fabrycznie nowymi ( rok produkcji nie starszy
niż  z  2015  roku  ).  Samochody  winny  posiadać  polskie  świadectwa  homologacji
wydane  przez  ustawowo  uprawniony  organ  lub  odpis  decyzji  zwalniającej  z
obowiązku  uzyskania  świadectwa  homologacji,  wydane  zgodnie  z  przepisami  o
ruchu  drogowym,  powinny  odpowiadać  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do
obrotu na terenie kraju i  posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty,
dokument  określający  warunki  gwarancji  i  serwisu  pogwarancyjnego,  instrukcję
obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza
niż  24  miesięcy.  Możliwość  wykupu  po  zakończeniu  36  miesięcznej  umowy
leasingowej.

2. Parametry i dane techniczne jakie muszą posiadać pojazdy.
Pojazdy kompletne, fabrycznie nowe ( nie starsze niż z 2015 roku ), dostawcze
jednakowej marki.

Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia:

1. Dotyczy pojazdu dostawczego o DMC do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową 
wywrotną – 2 szt.

            Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2015 roku.

I. Podwozie

- długość pojazdu 6000 mm – 6800 mm
- wysokość kabiny pojazdu od podłoża do góry kabiny 1900 mm – 2400 mm
- szerokość kabiny bez lusterek 1900 mm – 2300 mm
- napęd na koła przednie
- obręcze stalowe kół 15” – 16”
- pełnowymiarowe koło zapasowe
- system wspomagania kierownicy
- hamulce przód – tarcze wentylowane , tył – tarcze
- skrzynia biegów manualna
- hak holowniczy
- silnik wysokoprężny o poj. 2100 cm3 – 2500 cm3 
- moc silnika min. 130 KM
- osłona pod silnik
- zawieszenie tylne wzmocnione, resor pojedynczy lub dwupiórowy, stabilizator 
tylnej osi
- system ABS
- światła jazdy dziennej

II. Kabina

- 3 – osobowa
- system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi 
telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- szyby opuszczane elektrycznie
- lusterko boczne sterowane elektrycznie



- klimatyzacja
- elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa w kolorze 
  pomarańczowym
- centralny zamek
- szyba w tylnej ścianie kabiny

III. Część ładunkowa

- skrzynia o ładowności min. 1000 kg nie przekraczająca DMC do 3,5 tony
- wymiary skrzyni:

długość: 3900 mm – 4200 mm
szerokość: 1900 mm – 2200 mm

- burty aluminiowe o wysokości 400 mm – 500 mm z nakładkami wykonanymi z 
profilu metalowego z siatką zabezpieczającą podwyższającymi burty robocze do 
min. 900 mm
- wierzchnia warstwa podłogi skrzyni ładunkowej metalowa, nierdzewna
- burta przedniej części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na całej jej
szerokości i wysokości
- skrzynia ładunkowa – wywrotka  tył

IV. Wyposażenie dodatkowe

- komplet kół z oponami zimowymi
- podnośnik hydrauliczny 3,5 tony
- klucz do kół
- trójkąt ostrzegawczy
- apteczka
- gaśnica
- zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem zużycia 
paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring

V. Kolorystyka

- kabina biała
- tapicerka siedzeń – tkanina o barwie ciemnej

2. Dotyczy pojazdu osobowo - dostawczego – 1 szt.

      Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2015 roku.

I. Wymagane parametry techniczne pojazdu

- pojazd osobowo - dostawczy
- 6 - 7 - osobowy
- 5 - drzwiowy
- silnik wysokoprężny o poj. 1400 cm3 – 2000 cm3

- moc silnika min. 105 KM
- skrzynia biegów manualna
- napęd na przednią oś
- wspomaganie kierownicy
- elektrycznie sterowane lusterka
- szyby opuszczane elektrycznie
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS 
- poduszki powietrzne, minimum czołowe przednie – kierowcy i pasażera
- bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla 7 miejsc



- centralny zamek sterowany z kluczyka lub pilota
- światła jazdy dziennej LED
- minimalna pojemność bagażnika 70l – siedzenia rozłożone
- maksymalna pojemność bagażnika 2600l – 3200l – siedzenia złożone
- wymiary zewnętrzne pojazdu:

- długość – 4200 mm – 4600 mm
- szerokość – 1700 mm – 2100 mm
- wysokość – 1600 mm – 1900 mm

- emisja spalin spełniająca normę EURO V
- hak holowniczy

II. Wyposażenie dodatkowe

- dodatkowy komplet fabrycznie nowych kół (felgi stalowe) z oponami zimowymi
- zestaw podstawowych kluczy
- podnośnik
- trójkąt ostrzegawczy
- apteczka
- gaśnica
- klimatyzacja
- pełnowymiarowe koło zapasowe
- system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi 
Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem zużycia 
paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring

III. Kolorystyka

- nadwozie – kolor metalik (preferowany jasny)
- tapicerka siedzeń – tkanina o ciemnej barwie

         3.   Dotyczy: pojazdu dostawczego o DMC do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową 
                wywrotną – 1 szt.

                Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2015 roku.

I. Podwozie

- długość pojazdu 5000 mm – 6000 mm
- wysokość kabiny pojazdu od podłoża do góry kabiny 1900 mm – 2400 mm
- szerokość kabiny bez lusterek 1900 mm – 2300 mm
- napęd na koła przednie
- obręcze stalowe kół 15” – 16”
- pełnowymiarowe koło zapasowe
- system wspomagania kierownicy
- hamulce przód – tarcze wentylowane , tył – tarcze
- skrzynia biegów manualna
- hak holowniczy
- silnik wysokoprężny o poj. 2100 cm3 – 2500 cm3 
- moc silnika min. 130 KM
- osłona pod silnik
- zawieszenie tylne wzmocnione, resor pojedynczy lub dwupiórowy, stabilizator 
  tylnej osi
- system ABS
- światła jazdy dziennej



II. Kabina

- 6 – osobowa dwurzędowa
- kabina 4 drzwiowa
- system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi 
telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- szyby opuszczane elektrycznie
- lusterko boczne sterowane elektrycznie
- klimatyzacja
- elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa w kolorze 
  pomarańczowym
- centralny zamek
- szyba w tylnej ścianie kabiny

III. Część ładunkowa

- skrzynia o ładowności min. 800 kg nie przekraczająca DMC do 3,5 tony
- wymiary skrzyni:

długość: 2800 mm – 3300 mm
szerokość: 1900 mm – 2200 mm

- burty aluminiowe o wysokości 400 mm – 500 mm z nakładkami wykonanymi z 
profilu metalowego z siatką zabezpieczającą podwyższającymi burty robocze do 
min. 900 mm
- wierzchnia warstwa podłogi skrzyni ładunkowej metalowa, nierdzewna
- burta przedniej części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na całej jej
szerokości i wysokości
- skrzynia ładunkowa – wywrotka  tył

VI. Wyposażenie dodatkowe

- komplet kół z oponami zimowymi
- podnośnik hydrauliczny 3,5 tony
- klucz do kół
- trójkąt ostrzegawczy
- apteczka
- gaśnica
- zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem zużycia 
paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring

VII. Kolorystyka

- kabina biała
- tapicerka siedzeń – tkanina czarna

2.6. Gwarancja na kompletny pojazd minimum 24 m-ce.

2.7. Usuwanie awarii w okresie gwarancji: 
1. Maksymalny  czas  reakcji  serwisu  w  okresie  gwarancji  –  24  godziny  od

momentu  zgłoszenia  awarii  za  pośrednictwem  faxu,  poczty  elektronicznej,
usunięcie  awarii  –  do  72  godzin  od  momentu  zgłoszenia.  W  przypadku
niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godz. Wykonawca podstawi pojazd
zastępczy  o  porównywalnych  parametrach  do  czasu  usunięcia  awarii.  W



przypadku nie dostarczenia pojazdu zastępczego będzie naliczana kara
w wysokości  1000,00 PLN za każdy dzień.

2. Stały  serwis  gwarancyjny  w  odległości  max.  100  km  od  siedziby
Zamawiającego,

3. Przeglądy i naprawy  będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i 
wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwości
udzielenia  zamówień  uzupełniających  określonych  w  art.  67  ust.  1  pkt.7  Prawa
zamówień publicznych.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Rozdział V. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz sposób
dokonania oceny tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie dostaw- sprzedaży 
samochodów objętych przedmiotem zamówienia. 
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego dokumentu według formuły spełnia/ nie spełnia.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą co 
najmniej  trzy zrealizowane zamówienia w zakresie dostaw – sprzedaży 
samochodów dostawczych objętych zamówieniem  w ostatnich trzech latach przed 
złożeniem oferty. zał. nr 6 do SIWZ
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego dokumentu ( zał. nr 6 do SIWZ ) według formuły spełnia/ nie 
spełnia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
samochody  będą spełniały warunki określone w rozdziale III SIWZ pkt. 2 parametry 
i dane techniczne jakie muszą posiadać. 
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego załącznika nr 7 -  według formuły spełnia/ nie spełnia.

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do 
SIWZ). 
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do 
SIWZ). 
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy (wymagany dokument w oryginale). Podmiot, który zobowiązał 
się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą 
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 2, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o niepodleganiu 
wykluczeniu. 

4.Zamawiający  uzależnia  rozpatrzenie  ofert  leasingowych  od  spełnienia
następujących warunków:

1)  Miesięczne raty leasingowe w wysokości zgodnej z ofertą
2)  Usługa będzie obejmować 36 miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością 
     wykup przedmiotu  leasingu po zakończeniu trwania umowy
3)  Walutą rozliczeniową usługi będzie PLN
4)  Koszty ubezpieczenia i przeglądów w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca
5)  Koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu 
     Zamawiającemu, takie  jak transport, opłata produktowa i inne, ponosi Oferent
6)  Termin płatności opłat leasingowych będzie określony w umowie leasingu 



7) Opłata wstępna wynosi  20%, licząc od wartości netto przedmiotu leasingu
8)  Wartość wykupu końcowego   10% 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania 

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, 
którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24  ust. 2, ust. 2a PZP. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a. Jest niezgodna z ustawą, 
b. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 
zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3 ustawy, 
c. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 
f. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3 PZP 
h. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozdział  VII.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  jakie  mają  dostarczyć
wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu.

1. Wypełniony i podpisany formularz OFERTA  ( zał. nr 1 do SIWZ )  wraz z 
załącznikami.

2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił 
załącznik do umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

3. W zakresie  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  pozostałych  warunków,  o
których mowa w art.  22  ust.  1  ustawy należy przedłożyć  oświadczenie,  które
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

4.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia, które stanowi załącznik nr 2 lub 3 do niniejszej 
SIWZ, oraz poniższe dokumenty: 
a) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

b) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 



c) aktualnego zaświadczenia  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia 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 wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika skarbowego, 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
Wykonawca złoży oświadczenie (informację) o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), które stanowi zał. nr 5 do niniejszej SIWZ
. 

7. Oferta wspólna 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny 
dokument ustanawiający pełnomocnika. 

2) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty określone 
w Rozdziale VII pkt 4 lit. a, b, c oraz oświadczenie (informację) o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej (zał. nr 5 niniejszej SIWZ). Pozostałe warunki mogą być 
spełnione łącznie. 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym 
jako reprezentant pozostałych (Liderem). 



8. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielnie  zamówienia,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności
jest  krótszy  –  w  tym  okresie  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością
dostawom  lub  usługom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców, oraz załączenia dokumentów
potwierdzających,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  należycie  tzw.
referencje - załącznik nr 6.

9. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Rozdział  VII.  Dodatkowe wymagania  dotyczące  formy i  warunków  płatności

(leasingu):

 Warunki leasingu :
1. Okres trwania umowy leasingowej : 36 miesięcy
2. Wysokość opłaty wstępnej:  20% wartości netto samochodów
3. Wartość wykupu końcowego samochodów :  10%  wartości netto 

samochodów
4. Raty miesięczne równe.
5. Zawarcie umowy nie jest warunkowane wniesieniem kaucji.
6. Amortyzację przedmiotu leasingu nalicza Finansujący
7. Umowa winna  zawierać część kapitałową i odsetkową raty leasingowej

Rozdział  VIII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego
z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną oraz
pisemnie.  Za  datę  powzięcia  wiadomości  uważa  się  dzień,  w  którym  strony
postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną i
niezwłocznie potwierdziły fakt ich otrzymania.

2. W zakresie procedury postępowania: Elżbieta Sybilska - tel. 061- 424 58 16, lub
424 58 18 pon-pt  w godz. 7:00 -15:00.

3. W zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Jankowiak – tel. 061 424 58 62
pon-pt w godz. 7:00 – 14:00.

IX. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia lub zmiany, w 
tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej www.urbis.gniezno.pl 

3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną 
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu 
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 



terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
przekaże ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz jeśli to niezbędne przedłuża termin składania ofert

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  wniesienie  wadium  w  wysokości
12.500,00 PLN (słownie : dwanaście tysięcy pięćset złotych),w terminie do dnia
09.03.2016 r. przelewem na rachunek Zamawiającego w PKO BP SA O/ Gniezno
nr 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308. Za datę wniesienia wadium uważa się
datę wpływu środków finansowych na rachunek Zamawiającego.

2. Przy  wnoszeniu  wadium  w  pieniądzu  (przelew),  Wykonawca  winien  określić
nazwę  przetargu  oraz  wskazać  numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy
dokonać zwrotu wadium.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

4. Wadium  wniesione  w  innej  formie  niż  przelew  należy  złożyć  w  siedzibie
Zamawiającego (dział techniczny) do dnia  30.05.2016 r. r. godz. 15:00.

5. Ksero dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do formularza OFERTA.

6. 1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez zamawiającego.



4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 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, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział X. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania

ofert.

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Formularz oferty.
1) Oferta winna być sporządzona na formularzu OFERTA;
2) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w ofercie

oraz w rozdziale V i VI niniejszej specyfikacji;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.
5. Sposób opracowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na załączonych
formularzach.  Oferta  oraz  wszystkie  załączniki  winne być  ponumerowane i
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  w
zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisu
przez  pełnomocnika  należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  udzielone
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach.  Koperta zewnętrzna
powinna być oznaczona napisem:  „ Leasing operacyjny 4 szt.  fabrycznie
nowych  samochodów   dostawczych  i  osobowo-  dostawczych” oraz
adresem zamawiającego. Nie otwierać przed dniem 31.05.2016 r. godz. 9:15.

2) Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna musi być opisana
nazwą   i adresem Wykonawcy.



3) Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,
zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

4) Informacje  składane  w  trakcie  postępowania  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji  (tekst jedn.   Dz. U. z 2003r.  Nr 153, poz.1503),  co do których
wykonawca  zastrzega,  że  nie  mogą  być  udostępniane  innym uczestnikom
postępowania,  muszą  być  oznaczone  klauzulą  „Nie  udostępniać  innym
uczestnikom  postępowania.  Informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa".

5) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział XII. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego: URBIS Spółka  z o. o.,  62-

200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25,  (sekretariat).
2) Termin składania ofert upływa w dniu 31.05. 2016 r. o godz. 9:00.
3) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym  

w pkt.2. zostaną zwrócone bez otwierania.
4) Po upływie  terminu składania  ofert  Wykonawca nie  może wycofać  oferty i

wprowadzić w niej zmian.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: URBIS Spółka z o. o., 62-
200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25, świetlica dnia 31.05. 2016r. o godz. 9:15;

2) Otwarcie ofert jest jawne;
3) Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  podana  zostanie  kwota,  jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas
otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy a także
informacje dotyczące ceny  i okresu gwarancji 

4) Wykonawcy  nieobecni  na  otwarciu  ofert  mają  prawo  żądać  przesłania
protokołu z otwarcia ofert, zawierającego informacje, o których mowa w pkt 3.

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  winna  obejmować  pełny  zakres
rzeczowy ujęty  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia w rozdziale III
wraz z pełnymi kosztami leasingu.

2. W formularzu OFERTA należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
Cena wskazana w formularzu OFERTA winna uwzględniać wszelkie możliwe do
udzielenia przez Wykonawcę rabaty i upusty.

3. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada
wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  Prawo  zamówień
publicznych  oraz  w  niniejszej  specyfikacji  i  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza  w  oparciu  o  podane  kryteria.  Kryteria  oceny  ofert  będą
wyliczane do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  prowadzenia  rozliczeń  w  walutach
obcych.

Rozdział  XIV.  Opis  kryteriów, którymi Zamawiający będzie  się  kierował  przy



wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny
ofert

1. Kryteria oceny ofert i ich waga:
Łączna cena przedmiotu zamówienia – 100%

2. Sposób oceny ofert:
1) Kryterium  łączna  cena  przedmiotu  zamówienia  rozpatrywana  będzie  na

podstawie podanej przez Wykonawcę łącznej ceny na formularzu „OFERTA".
Wykonawca,  który  przedstawi  w  ofercie  najniższą  łączną  cenę  brutto  za
przedmiot zamówienia otrzyma max 100 pkt wg wzoru:

Cn

            C = ————— x100pkt x 100%
Cb

 

Cn - cena najniższa
Cb - cena oferty badanej
C - ilość punktów

3. Zamawiający  uzna  za  najkorzystniejszą  ofertę,  która  uzyska  najwyższą  ilość
punktów za w/w kryterium.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  nastąpi  w  terminie  nie
krótszym niż  5 dni  od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  nie
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Termin  ten  może  ulec  zmianie  w  przypadku  złożenia  przez  któregoś  z
Wykonawców protestu. 

3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

Stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

                        wykonawcy  w toku postępowania o udzielnie zamówienia.



1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  mają  zastosowanie
postanowienia  działu  VI  Środki  ochrony  prawnej  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

2. W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia,  ma  zastosowanie  ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

  
                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                           Prezes /  Członek Zarządu
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