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Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą: 
 

Leasing fabrycznie nowego samochodu ciężarowego,  
ułożenie osi z napędem 6x4, 

z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą. 
 

Nr postępowania: 23/10/2012 

ZAMAWIAJĄCY (DANE KONTAKTOWE): 

GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

41 – 948 Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1 

tel.: +48 32 288 30 01, fax.: +48 32 288 40 01 

godziny pracy: pn. - pt., 700 - 1500 

TRYB POSTĘPOWANIA: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie § 30 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego 
w GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.  
Wartość zamówienia poniżej kwoty 400 000 euro. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Leasing fabrycznie nowego samochodu 
ciężarowego, ułożenie osi z napędem 6x4, z możliwością przewożenia 2 osób 
łącznie z kierowcą”. 

2. CPV: 34134000 – 5 – Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki 
66114000 – 2 – Usługi leasingu finansowego  

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
 

Leasing fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, ułożenie osi z napędem 6x4,  
z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą – 1 sztuka spełniającego 
następujące warunki: 
1) Rok produkcji 2012; 
2) Kolor kabiny: RAL 9010; 
3) Kabina z klimatyzacją automatyczną; 
4) Samochód wyposażony w radioodtwarzacz CD z głośnikami; 
5) Tapicerka siedzeń wykonana z winylu lub podobnego materiału – dopuszcza się 

pokrowce z tego samego materiału; 
6) DMC nie mniejsza niż 26 000 kg, podwyższona konstrukcja pojazdu; 
7) Ładowność nie mniejsza niż 11 500 kg bez żurawia; 
8) Silnik wysokoprężny Common Rail o pojemności silnika max 10,6 l spełniający 

normę spalania EURO 5, o mocy nie mniejszej niż 360 KM; 
9) Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody; 

10) Płomieniowe urządzenie rozruchowe; 
11) Alternator prądu trójfazowego 28V, 120 A; 
12) Sprzęgło jednotarczowe wzmocnione; 
13) Fabryczna przystawka odbioru mocy; 
14) Przednie zawieszenie paraboliczne ze stabilizatorem;  
15) Tylne zawieszenie paraboliczne; 
16) Tylna oś ze zwolnicami w piastach kół oraz stabilizatorami; 
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17) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi; 
18) Techniczne obciążenie osi pierwszej min. 9 000 kg; 
19) Techniczne obciążenie osi drugiej i trzeciej min. 13 000 kg; 
20) Hamulce tarczowe osi przedniej; 
21) Hamulce bębnowe osi tylnej; 
22) Kabina dzienna o szerokości max 2 240 mm i długości min. 1 870 mm wyposażona 

fabrycznie w 2 szt. reflektorów roboczych w tylnej części kabiny  
i 2 szt. świateł ostrzegawczych koloru pomarańczowego w górnej części; 

23) Zbiornik paliwa min. 350 l; 
24) Zbiornik Ad Blue max. 40 l; 
25) Reflektory przednie fabrycznie osłonięte przed ewentualnym uszkodzeniem; 
26) Rozstaw pomiędzy osią pierwszą a drugą max 4 200 mm; 
27) Prześwit z przodu pojazdu min. 350 mm; 
28) Prześwit z tyłu pojazdu min. 330 mm; 
29) Prześwit pomiędzy osiami 320 mm; 
30) Wysokość ramy pojazdu nieobciążonego min 1 100 mm; 
31) Przednia oś pojazdu na pojedynczych kołach; 
32) Oś druga i trzecia na kołach bliźniaczych; 
33) Osuszacz powietrza podgrzewany; 
34) Zderzak stalowy; 
35) Światła przeciwmgielne i dalekosiężne umieszczone w zderzaku; 
36) Obręcze kół o średnicy 22,5’’ z ogumieniem szosowo – terenowym; 
37) Wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS; 
38) Elektrycznie sterowane szyby boczne kabiny; 
39) Tylna ściana kabiny przeszklona zabezpieczona fabrycznie przed uszkodzeniem; 
40) Sterowane elektrycznie podgrzewane lusterka; 
41) Lusterko szerokokątne podgrzewane; 
42) Skrzynia biegów – mon. 16 biegów w przód i 2 biegi do tyłu; 
43) Masa podwozia wraz z kabiną max. 9 200 kg; 
44) Wyposażony w stalową skrzynię ładunkową o długości min. 6 100 mm /wewnątrz/  

z burtami opuszczanymi i uchylnymi o wys. 1 000 mm; 
45) Burta przednia prosta z drabinką; 
46) Skrzynia ładunkowa z wywrotem trójstronnym; 
47) Kolor skrzyni: RAL 5010; 
48) Skrzynia wyposażona w zwijaną plandekę; 
49) Burta tylna uchylna sterowana automatycznie z kabiny podczas wyładunku; 
50) Burty boczne uchylne otwierane za pomocą dźwigni; 
51) Burty opuszczane otwierane za pomocą dźwigni; 
52) Skrzynia wyposażona w siłownik z wywrotem sterowanym z kabiny samochodu; 
53) Skrzynia ładunkowa zakończona żurawiem HDS; 
54) Żuraw HDS zamontowany na tylnym zwisie za pomocą konsoli z możliwością 

szybkiego demontażu żurawia; 
55) Żuraw HDS spełniający warunki: 

 Żuraw sterowany radiowo; 

 Wysięg maksymalny co najmniej 10,6 m; 

 Udźwig co najmniej 5 200 kg na wysięgu 3,1 m; 

 Udźwig co najmniej 1 480 kg na wysięgu 10,3 m; 

 Kąt obrotu żurawia co najmniej 406 stopni; 

 Liniowo zmienny udźwig żurawia w zależności od szerokości rozstawienia 
podpór; 

 Żuraw wyposażony w dźwiękowy i świetlny system ostrzegania o niewłaściwym 
złożeniu żurawia i podpór do jazdy montowany w kabinie kierowcy; 

 Konsola sterowania radiowego z dźwigniami dwukierunkowymi z możliwością 
obsługi czterech funkcji na każdej dźwigni; 
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 Prędkość żurawia wprost proporcjonalna do wychylenia dźwigni; 

 Baza żurawia odlewana; 

 Mechanizm obrotu żurawia w kąpieli oleju przekładniowego; 

 Żuraw wyposażony w pamięć wewnętrzną z możliwością wydruku historii pracy; 

 Automatyczny system przełączenia na mały obieg oleju hydraulicznego podczas 
przerwy w manewrowaniu żurawiem; 

 Dwie dodatkowe funkcje sterowania osprzętem – przewody hydrauliczne 
zakończone szybkozłączami; 

 Podpory żurawia obracane mechaniczne w płaszczyźnie pionowej; 

 Żuraw montowany na zwisie tylnym za pomocą konsoli pozwalającej  
na odłączenie żurawia od samochodu. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU: 

1) Forma finansowania: leasing operacyjny; 

2) Okres leasingowania: 36 miesięcy licząc od daty protokólarnego przekazania 
przedmiotu leasingu do korzystania bez zastrzeżeń; 

3) Opłata wstępna – 20% wartości początkowej nabycia przedmiotu leasingu; 
4) Raty leasingowe – 36 równych rat leasingowych; 
5) Wartość końcowa (wartość wykupu na własność po zakończeniu okresu trwania 

umowy leasingu) – nie więcej niż 1% wartości początkowej nabycia przedmiotu 
zamówienia; 

6) Waluta leasingu – PLN polski złoty; 
7) Ubezpieczenie komunikacyjne przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NW  

w całym okresie trwania umowy leasingu będzie ponosił Zamawiający, koszty 
ubezpieczenia komunikacyjnego, rejestracji, nie stanowią składnika ceny wykonania 
zamówienia; 

8) Koszt rejestracji pojazdu oraz zobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie 
trwania umowy leasingu ponosi Zamawiający na podstawie refaktury kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę. 

DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1) Wymagania dotyczące gwarancji: 

Wykonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub 
importerem pojazdów na terenie RP na dostarczone pojazdy udzieli gwarancji  
w sposób następujący: 

 gwarancja jakości na cały pojazd bez limitu kilometrów – nie krótsza niż  
24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego; 

2) Wykonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub 
importerem pojazdu na terenie RP zobowiązany jest w okresie gwarancji  
do podjęcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego (telefon lub 
faks). 

3) Pojazdy muszą posiadać homologację i posiadać wszystkie dokumenty 
umożliwiające zarejestrowanie pojazdów w Polsce.  

4) Miejsce przekazania przedmiotu leasingu – przekazanie nowego kompletnego 
pojazdu powinno nastąpić w salonie sprzedaży na terenie woj. śląskiego. 

5) Przekazanie pojazdu objętego przedmiotem leasingu odbędzie się protokolarnie. 
 

4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się podmioty występujące 

wspólnie.  
7. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który 

przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 
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8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić 

dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 
 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do 20.12.2012 r. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O zamówienie 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 spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 
10 sztuk samochodów ciężarowych. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

5) Nie podlegają wykluczeniu z przyczyn określonych w § 17 Regulaminu udzielania 
zamówień. 

2. Komisja Przetargowa dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych 
oświadczeń i dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty 
wyszczególnione w SIWZ. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
4. 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 nim 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.  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć 
następujące dokumenty:  
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
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W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być podpisane przez każdy podmiot – 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

2) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy  
te  zostały wykonane należycie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4) Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz  
o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.  

2. Dokumenty wymienione w pkt. 3) składa każdy spośród Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał 
pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać 
w szczególności wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego 
jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 
we właściwym rejestrze lub ewidencji danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru 
lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty.  

6. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt. 3) SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2) 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 1 
pkt. 3) zastępuje 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. 6 
stosuje się odpowiednio.  

8. Parafowany wzór umowy z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy 
Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
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Piekart Śląskie, 19.10.2012 r.                                                      …………………………… 

ZATWIERDZAM 

POZOSTAŁE DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY 
PRZEDŁOŻYĆ W OFERCIE.  

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 
do SIWZ. 

2. Opis techniczny pojazdu lub karty katalogowe bądź inne dokumenty określające 
parametry techniczne oferowanego pojazdu oraz projekt kompletnego pojazdu  
z zabudową w formie zwymiarowanego rysunku w celu potwierdzenia zgodności oferty 
z treścią SIWZ.   

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie dłuższy niż 45 dni. 
2.  Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko 

raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 45 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

KRTERIA OCENY OFERT: 

CENA (brutto) WYKONANIA CAŁOŚCI ZADANIA = 100 %. 

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.inz.gpw.katowice.pl) oraz zostanie przekazana wykonawcy na jego pisemny 
wniosek. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o.,  
ul. Rozalki 1, 41 – 948 Piekary Śląskie, piętro II, Sekretariat pokój 11, w terminie  
do dnia 30.10.2012 r. do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert nie będą rozpatrywane 
i zostaną zwrócone Wykonawcy bezzwłocznie, bez ich otwierania.  

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2012 r. o godz. 10:15 
w siedzibie Zamawiającego, GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41 – 948 
Piekary Śląskie, piętro II, sala konferencyjna. 

http://www.inz.gpw.katowice.pl/

