Zamawiający:
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23,
REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł,
wpisane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000085630
telefon/faks: 68 322 10 52, adres e-mail: biuro@zzum.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż
kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
na dostawę, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu specjalnego
typu karawan, dostosowanego do przewozu trumien i zmarłych.

Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:


5 marca 2014

Termin i miejsce składania ofert:


data: 14 marca 2014, godz. 9.30;



miejsce: Biuro ZZUM przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze.

Termin i miejsce otwarcia ofert:


data: 14 marca 2014, godz. 9.31;



miejsce: Biuro ZZUM przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZZUM/TM/03/2014.
Nr ogłoszenia na portalu BZP UZP: 73340 – 2014.

Zatwierdzam

Zielona Góra, 5 marca 2014

....................................
/Podpis i pieczęć Kierownika zamawiającego/
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I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
1. Informacje ogólne
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest
prowadzone zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ Ustawą oraz
zgodnie z przepisami wykonawczymi, obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania.
1.2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, obejmującą w całości przedmiot postępowania.
Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania całego zamówienia. Zamawiający
żąda wskazania, jaką część zamówienia wykonawca powierzy podwykonawcy.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz
z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie
z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej,
a także do podpisania umowy.
1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub równoważnych.
1.6. Nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych.
1.7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.8. Nie stawia się wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu
specjalnego typu karawan, dostosowanego do przewozu trumien i zmarłych, wyposażonego
w kabinę trzyosobową (kierowca plus dwóch pasażerów), spełniającego wymagania pojazdu
dopuszczalnego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami sanitarnymi.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Druku nr 2, Tabela nr 2, kolumna 2 niniejszej SIWZ.
2.3. Podstawowe warunki leasingu:
a) Czas trwania umowy (okres leasingu operacyjnego – 36 miesięcy) - ustala się wysokość rat
leasingowych opartych na stałej stopie procentowej (okres odsetkowy o stałej stopie
oprocentowania stanowi 36 miesięcy).
b) Czynsz inicjalny, jako opłata wstępna – 10%.
c) 35 równych rat.
d) Wartość wykupu, stanowiąca jednocześnie 36 ratę - 20 %.
e) Waluta leasingu: PLN.
f) Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie umowy weksel in blanco.
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g) Minimalne ubezpieczenie wymagane przez zamawiającego w całym okresie leasingu - pełny
pakiet, tzn. OC, AC, NNW ze zniesioną konsumpcją sumy oraz ze zniesionym udziałem
własnym w szkodzie i kradzieży.
h) Koszty ww. ubezpieczenia samochodu przez okres cały okres leasingu a także ew. wszelkie
inne koszty ubezpieczeń pojazdu związanych z leasingiem, leżą po stronie wykonawcy
i należy je uwzględnić w cenie oferty wykonawcy.
i) Rejestracja i opłata rejestracyjna samochodu przez wykonawcę.
j) Końcowa umowa na dostawę fabrycznie nowego samochodu będzie uwzględniała wszystkie
postanowienia SIWZ.
k) Wykonawca zrealizuje zamówienie dostawy samochodu specjalnego pogrzebowego
w wersji karawan pogrzebowy zgodnie z warunkami przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne powinni złożyć oświadczenie o spełnianiu
niżej opisanych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wg wzoru stanowiącego Druk
nr 3 – Oświadczenie w niniejszej SIWZ oraz przedłożyć wymienione niżej dokumenty potwierdzające ich spełnianie:
3.1. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem
zamówienia. Należy załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC;
3.2. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie powinny być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Druk nr 3 - Oświadczenie;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
(np. KRS), 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,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
f)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

g) oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej - Druk nr 5 Grupa kapitałowa.
3.3. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Wykonawcy powinni
spełniać następujący warunek: Wykonanie w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2 dostaw, wykonanych z należytą starannością, fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych dostaw, sporządzony według wzoru stanowiącego Druk nr 4 – Doświadczenie w niniejszej SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat dostawy i odbiorców.
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
4. Informacje dodatkowe dotyczące składanych dokumentów oraz ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
4.1. SIWZ zawiera wzorcowy formularz ofertowy Druk nr 1 – Oferta, który należy wypełnić
i podpisać. Ofertę należy przygotować z zgodnie z wszystkimi zapisami niniejszej SIWZ
ze szczególnym uwzględnieniem ust. 6 i 7. Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Druk nr 2 –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4.2. Żąda się złożenia dokumentów - w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w ust. 3.
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4.3. Jeżeli dokumenty ofertowe składa (podpisuje) osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów, o których jest mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. b, wymaga się od wykonawcy przedłożenia, wraz z ofertą, pełnomocnictwa do podpisania oświadczenia i oferty oraz
do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
4.4. Wykonawca, który nie złoży wraz z ofertą któregokolwiek dokumentu określonego w ust. 3, nie
spełni jakiegokolwiek warunku ustalonego w ust. 3, bądź złoży (zawrze w dokumentacji) nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta zostanie odrzucona.
4.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia” – „nie
spełnia”.
4.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, albo taką ofertę,
która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.2 a) – d) – składa dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4.8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4.7 lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4.7 lit. b),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4.8 stosuje się odpowiednio.
5. Termin wykonania zamówienia
Realizacja dostawy samochodu specjalnego - w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
6. Sposób obliczenia ceny oferty
6.1. Oferta powinna zawierać jedną, zryczałtowaną cenę brutto za realizację dostawy. W celu
prawidłowego wyliczenia ceny należy ściśle wypełnić bez poprawek i skreśleń Druk nr 1 - Oferta.
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6.2. Należy wyszczególnić odpowiednio cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Błędy w obliczeniach w tabeli lub niezgodność tych obliczeń z ceną całej oferty spowodują odrzucenie oferty.
6.3. W zryczałtowanej cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania zamówienia. Cena powinna być wyrażona w złotych oraz określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości.
7. Sposób przygotowania oferty
7.1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Druk nr 1 – Oferta. Wraz z ofertą, należy
złożyć wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4.
7.2. Oferta oraz pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców winny być sporządzone czytelnie w języku polskim, w trwałym druku lub piśmie odręcznym, ściśle według postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zawierającą jedną cenę na wykonanie
całości zamówienia określonego w ust. 2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie ofert tego wykonawcy.
7.3. Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej
ilości informacji, formularze (druki) przedstawione w SIWZ można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowych treści. Oferta oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w ust. 3 i 4 SIWZ, powinny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela.
7.4. Dokumentacja ofertowa, tj. wypełniony Druk nr 1 – Oferta wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwe zdekompletowanie. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć
w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków, ostemplować pieczątką firmową a także, jeśli pieczątka nie zawiera tych danych, zamieścić na zewnątrz
pełną nazwę firmy i adres siedziby wykonawcy oraz opis z użyciem sformułowania, wg wzoru:
„Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23.
OFERTA PRZETARGOWA: Leasing operacyjny karawanu.
Nie otwierać przed 14 marca 2014, godz. 9.31.”
8. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w biurze ZZUM Sp. z o.o , ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze, w terminie upływającym 14 marca 2014 o godz. 9.30.
9. Prowadzenie postępowania, otwarcie ofert, termin związania ofertą
9.1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, komisja przetargowa - powołana
przez kierownika zamawiającego - sporządzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamóZZUM – Leasing operacyjny karawanu ‘2014 - II
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wienia o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół - wraz z załącznikami,
które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców - jest jawny. Wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu zamawiający może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania.
9.2. Jawne otwarcie złożonych ofert odbędzie się 14 marca 2014 o godz. 9.31 w biurze ZZUM
Sp. z o.o , ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze.
9.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Sprawdzenie ofert oraz sposób oceny i kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
10.1. Zamawiający wybierze, spośród ofert nieodrzuconych, najkorzystniejszą ofertę, kierując się
jednym kryterium oceny o następującym znaczeniu procentowym: cena – 100 %.
10.2. Spośród ofert, podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:
najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
K=

cena oferty rozpatrywanej

• 100 pkt

10.3. W następstwie zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego propozycji komisji przetargowej, zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała największą liczbę
punktów.
11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
11.2. Wykonawcy mają obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w pkt. 1. z zastosowaniem takiej samej formy przekazu, w jakiej to zawiadomienie otrzymali.
11.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki powodujące unieZZUM – Leasing operacyjny karawanu ‘2014 - II
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ważnienie postępowania. Ponadto, zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, z tytułu wyrządzenia szkody spowodowanej uchyleniem się
wykonawcy od zawarcia umowy.
12. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
12.1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej, zgodnie z art. 180 Ustawy, w formie odwołania, wyłącznie wobec następujących czynności zamawiającego:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
12.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
12.3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
13. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione
do porozumiewania się z wykonawcami
13.1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem pkt. 2.
13.2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 przekazywane jest wykonawcom wyłącznie
w trybie art. 27 ust. 2 Ustawy, tj. faksem lub drogą elektroniczną.
13.3. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Adam Jeliński – Kierownik Miejskiego
Zakładu Pogrzebowego, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, tel. 605 677 333.
14. Wadium
W niniejszym postępowaniu nie ma obowiązku wnoszenia wadium.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu nie ma obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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16. Wzór umowy o realizację zamówienia.
UMOWA
o dostawie, w formie leasingu operacyjnego, samochodu specjalnego typu karawan
zawarta w dniu ……marca 2014 w Zielonej Górze, pomiędzy
Zielonogórskimi Zakładami Usług Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów
Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, wpisanymi przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000085630, o kapitale zakładowym 700.000,00 zł, zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanymi przez
Janusza Jankowskiego – Prezesa Zarządu
i Zdzisława Stracha – Członka Zarządu,
a
……………………………………………………………………………………………………..……………,
z siedzibą w ................................................................, REGON .............……………………, NIP
..........………………….…, wpisanym przez ………………………………………. do ewidencji działalności gospodarczej / rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem..............................................,
o kapitale zakładowym …………………………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez
…………………………………………………… .
o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowy samochód specjalny typu karawan, dostosowany do przewozu trumien i zmarłych, wyposażony w kabinę trzyosobową (kierowca plus dwóch pasażerów), spełniający wymagania pojazdu dopuszczalnego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami sanitarnymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz oferta Wykonawcy, wybrana
przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w dniu ….................., w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiące integralną część umowy.
§ 2 Terminy i przekazanie samochodu
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zarejestrowany samochód przed siedzibę zamawiającego w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wraz z samochodem, Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie prawem wymagane dokumenty, w tym instrukcje i pisemne gwarancje, których bieg rozpocznie się od dnia przekazania
ZZUM – Leasing operacyjny karawanu ‘2014 - II
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samochodu. Wykonawca przeprowadzi pracownikom Zamawiającego bezpłatne, kompleksowe
szkolenie instruktarzowe w zakresie obsługi samochodu wraz jego częścią funeralną.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół, zawierający wszystkie ustalenia
i ewentualne zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma zryczałtowane wyna-

grodzenie w wysokości:
a) netto …............ zł (słownie złotych: …………………………………………..........................),
b) podatek VAT …............ zł (słownie złotych: ………..………………………..........................),
c) łącznie brutto …............ zł (słownie złotych: .………………………………..........................).
2. Warunkiem wykonania przez Zamawiającego zapłaty stanowić będzie protokolarne przyjęcie

samochodu, o którym mowa w § 2.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z

ustalonym w SIWZ z harmonogramem spłat rat leasingowych, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury od Wykonawcy.
4. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przele-

wem na rachunek bankowy podany na fakturze.
5. Datą zapłaty będzie dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek Wy-

konawcy kwoty wynikającej z faktury.
6. Cena określona w ofercie Wykonawcy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy.

§ 4 Gwarancje
1. Wykonawca zobowiązuje się usuwania wad samochodu w terminie do 14 dni od dnia dostar-

czenia pojazdu do wyznaczonego przez Wykonawcę miejsca na terenie miasta Zielona Góra.
2. Organizacja i koszty transportu, w celu naprawy gwarancyjnej poza terenem miasta Zielona

Góra obciążają Wykonawcę.
§ 4 Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych:
a) za każdy dzień opóźnienia w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 1, powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % kwoty
brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. c);
b) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad lub usterek przedmiotu leasingu
w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. c);
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty
brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. c).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie w formie kary umownej z tytułu odstąpienia
od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 – w wysokości
10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. c).
ZZUM – Leasing operacyjny karawanu ‘2014 - II
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Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§ 5 Zmiany w umowie
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić - bez kar finansowych lub odszkodowania - od Umowy w terminie jednego
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistego wykonania
części umowy.
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 6 Postanowienia końcowe
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy
pisemnej, a oświadczenia Stron składane w związku z realizacją umowy wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

…………………………….

…………………………….

/Wykonawca/

/Zamawiający/
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II. DOKUMENTACJA OFERTOWA
Druk nr 1 - Oferta

Oferta
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składamy ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu specjalnego
typu karawan, dostosowanego do przewozu trumien i zmarłych.
Nazwa Wykonawcy:

REGON

NIP

Nr KRS lub nr ew. działalności gosp.

Siedziba (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu):

Zarząd (właściciel/e/):

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

1. Oferujemy dostawę, w formie leasingu operacyjnego, przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w ust. 2 SIWZ, za zryczałtowaną cenę brutto ……...........….… złotych (słownie złotych:……………………………..……………………………), w tym podatek VAT ………....… złotych (słownie złotych:……….……………………………………………….). Powyższą cenę obliczono zgodnie z wszystkimi postanowieniami SIWZ i na podstawie cen wynikających z poniższej tabeli:
Tabela 1. Wyliczenie ceny brutto
Lp.

Składniki ceny

1.

Czynsz inicjalny 10 % wartości przedmiotu leasingu

2.

Łączna suma rat od nr 1 do nr 35

3.

Kwota wykupu, stanowiąca jednocześnie 36 ratę - 20 %

4.

Wartość ubezpieczenia samochodu w okresie leasingu (w tym
AC, OC i NNW), liczona od wartości brutto pojazdu

5.

Koszt rejestracji pojazdu

6.

Ew. inne koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia

Cena brutto w PLN

RAZEM - Całkowite koszty wykonania zamówienia, tj. suma wierszy 1-6:
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2. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zgadzamy się na rozliczenie fakturą, płatną w terminie 21 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
4. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu
i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych w istotnych warunkach Umowy, które stanowią integralną część SIWZ.
5. Oświadczamy, że nie*) zamierzamy korzystać z podwykonawców. Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom [Jeśli podwykonawca nie występuje – postawić poniżej kreski]:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane na zasadach określonych w ust. 3.
oraz 4. SIWZ:
a) ...............................................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................................
c) …............................................................................................................................................
d) …............................................................................................................................................
… ..............................................................................................................................................
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji
ofertowej na stronach nr ............... .
8. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ......
kolejno ponumerowanych stronach.

…………..……….………. dn. ………..……… r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/
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Druk nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia
(wymagane na mocy art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy)
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego
samochodu specjalnego typu karawan, dostosowanego do przewozu trumien i zmarłych, oświadczamy, że w odpowiada on wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ, w tym szczególności:
[Uwaga! Wykonawca uzupełnia kolumnę nr 3 poniższej tabeli, podając wymagane dane techniczne oferowanego
przez siebie samochodu. W przypadku całkowitej zgodności danego parametru z wymaganiami, wystarczy wpisać
w wierszu obok słowo „TAK”. Zamawiający żąda spełnienia wszystkich niżej wymienionych parametrów.]
Tabela 2. Przedmiot zamówienia

Marka pojazdu, model i typ: …………………………………………………………………………
Lp.

Wymagania techniczne jakim powinien odpowiadać
fabrycznie nowy samochód specjalny
typu karawan pogrzebowy.

Wymagania techniczne
pojazdu oferowane
przez wykonawcę.

1

2

3

I.

Samochód, jego zabudowa i wyposażenie:
1. fabrycznie nowe - wyprodukowane w 2014 r.,
2. dopuszczalna masa całkowita - do 2800 kg,
2. kolor nadwozia - srebrny,
3. liczba miejsc wraz z kierowcą – 3,
4. wysokość - do 2200 mm,
5. szerokość - do 1920 mm (liczona bez lusterek),
6. długość - do 5300 mm,
7. skrzynia biegów – manualna.
Gwarancje:

II.

1. na silnik i podzespoły - bez limitu kilometrów, minimum 24
miesiące,
2. na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy,
3. na perforację nadwozia - minimum 120 miesięcy,
4. na zabudowę części funeralnej – minimum 12 miesięcy.
Silnik:

III.
1. moc silnika - do 105KM,
2. paliwo – olej napędowy,
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Tabela 2. Przedmiot zamówienia

Marka pojazdu, model i typ: …………………………………………………………………………
Lp.

Wymagania techniczne jakim powinien odpowiadać
fabrycznie nowy samochód specjalny
typu karawan pogrzebowy.

Wymagania techniczne
pojazdu oferowane
przez wykonawcę.

2

3

1
3

3

3. pojemność - od 1750 cm do 2000 cm ,
4. średnie zużycie paliwa na 100 km - do 10,0 l,
5. norma czystości spalin - minimum EURO 5.
Bezpieczeństwo jazdy oraz systemy:

IV.

1. poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażerów,
2. systemy ABS, EDS, ASR, ESP lub równoważne,
3. hamulce tarczowe wentylowane z przodu,
4. kolumna kierownicy – regulowana min. w jednej płaszczyźnie,
5. światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,
6. alarm antywłamaniowy,
7. immobiliser.
Wyposażenie dodatkowe:

V.

1. siedzenie podwójne obok kierowcy,
2. centralny zamek wszystkich drzwi,
3. trzy komplety kluczyków,
4. przygotowanie do telefonu wraz z zestawem głośnomówiącym,
5. klimatyzacja min. półautomatyczna z nawiewem w kabinie
kierowcy,
6. drzwi tylne dwuskrzydłowe z ogrzewanymi szybami,
z wewnętrzną klamką.
VI.

Zabudowa przedziału funeralnego:
1. długość części funeralnej - minimum 2200 mm,
2. wózek trumienny na szynach, wysuwany do tyłu, pokryty
blachą kwasoodporną z blokadą podczas transportu,
3. podłoga z wklejanej sklejki wodoodpornej, wyłożona dodatkowo blachą kwasoodporną polerowaną typu mazer,
4. ściana działowa prosta, szczelna,
5. zabudowa nadkoli wzdłuż przestrzeni funeralnej, do poziomu
nadkoli, z przystosowaniem na demontowalną drugą podłogę
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Tabela 2. Przedmiot zamówienia

Marka pojazdu, model i typ: …………………………………………………………………………
Lp.

Wymagania techniczne jakim powinien odpowiadać
fabrycznie nowy samochód specjalny
typu karawan pogrzebowy.

Wymagania techniczne
pojazdu oferowane
przez wykonawcę.

1

2

3

do przewozu dodatkowych trumien (na wysokości linii poziomu nadkoli), druga podłoga, składająca się z dwóch części,
pokryta blachą kwasoodporną polerowaną typu mazer,
6. ściany i sufit z gładkiej płyty laminowanej, zmywalnej (powyżej linii poziomu nadkoli),
7. izolacja termiczno akustyczna wszystkich ścian i sufitu,
8. wywietrznik grawitacyjny dachowy,
9. oświetlenie części funeralnej (min. 6 równomiernie rozłożonych punktów świetlnych), włączane w kabinie kierowcy,
10. uchwyty (w formie ucha) do pasów podtrzymujących trumnę szt. 6. (pasy nie są przedmiotem zamówienia),
Wymagane dokumenty:

VII.

1. dowód rejestracyjny samochodu specjalnego typu karawan
pogrzebowy,
2. pisemna gwarancja,
3. instrukcja obsługi,
2. atest higieniczno-sanitarny.

…………..……….………. dn. ………..……… r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/

ZZUM – Leasing operacyjny karawanu ‘2014 - II

Strona 17 z 20

Druk nr 3 – Oświadczenie
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, wymaganych na mocy art. 22 ust. 1
oraz braku podstaw do wykluczenia
na mocy art. 24 ust. 1 Ustawy
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na dostawę, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan, dostosowanego do przewozu trumien i zmarłych, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie określonego wyżej zamówienia, ponieważ reprezentujemy
Wykonawcę, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zawartych w ust. 2
SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia), jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Jednocześnie mamy świadomość, że Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć nas jako Wykonawcę z postępowania o udzielenie tego zamówienia publicznego, jeżeli stwierdzi, że przypadki
wynikające z przepisów art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych dotyczą podmiotu reprezentowanego przez nas.

………..……….………. dn. ………..……… r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/
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Druk nr 4 - Doświadczenie
Opis wiedzy i doświadczenia
(z ust. 3.3 SIWZ)
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na dostawę, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan, dostosowanego do przewozu trumien i zmarłych oświadczamy, że reprezentujemy podmioty, w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, wykonanych z należytą starannością, fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan:

Lp.

1)

Nazwa i adres odbiorcy

Data dostawy

Przedmiot dostawy

Wartość dostawy
brutto
[zł]

Imię, nazwisko i stanowisko
osoby potwierdzającej należyte wykonanie usługi
(wg dokumentu odbiorcy)

Należy obowiązkowo dołączyć dokumenty od odbiorców dostaw potwierdzające, że usługi
te wykonane zostały należycie, np. list referencyjny lub protokół odbioru.

…………..……….………. dn. ………..……… r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/
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Druk nr 5 – Grupa kapitałowa
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej
(z ust. 3.2 lit. g SIWZ)
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 26 ust. 2d Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan, dostosowanego do przewozu trumien
i zmarłych oświadczamy, że reprezentujemy podmiot, który
1) nie należy do grupy kapitałowej *)
2) należy do grupy kapitałowej *)
Uwagi:
1. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa
każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

*)

niepotrzebne skreślić
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/Podpisy pełnomocnych
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