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Piekary Śląskie, październik 2012 r. 



I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania. 

1. Zamawiający:  

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.; 7:00 – 15:00 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej „Specyfikacja” lub „SIWZ”) oznaczone jest przez 

Zamawiającego numerem 23/10/2012. 

3. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również 

umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzana będzie w języku polskim. 

5. Informacje dotyczące zamówień publicznych oraz SIWZ umieszczone są na stronie  

internetowej Zamawiającego: www.inz.gpw.katowice.pl  

II. Tryb zamówienia. 

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. 

III. 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. 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; 

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


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; 

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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Wykonawca powinien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się podmioty występujące 

wspólnie.  

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

przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić 

dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  

z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

14. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 

IV. Termin realizacji zamówienia. 

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

V. 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.  

VI. 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.  

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. 

VII. 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.   

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 



1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, drogą elektroniczną 

(czapla@inz.gpw.katowice.pl) lub za pomocą faksu (+48) 32 288 40 01. Przesłany 

dokument drogą elektroniczną lub faksem należy przesłać niezwłocznie  

za pośrednictwem poczty. 

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym i wzoru umowy. Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie 

wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający 

przekaże Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków 

zamówienia bez ujawniania źródła zapytania. 

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas  

na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania 

ofert zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Aleksandra Czapla. 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

Wadium nie jest wymagane. 

XI. 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. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik  

nr 1 do SIWZ. Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane dokumenty  

i oświadczenia, a treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez 

osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

mailto:czapla@inz.gpw.katowice.pl


3. Oferta winna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty należy dołączyć do oferty, o ile prawo do złożenia 

oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się  

że pełnomocnictwo do złożenia oferty obejmuje pełnomocnictwo do potwierdzania  

za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo 

należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza.  

4. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mają być składane  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem  

„za zgodność z oryginałem”. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 

przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości  

co do jej prawdziwości. 

5. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie wymagane załączniki winny być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego  

do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, 

wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Poprawki w ofercie muszą być 

naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej  

do podpisywania oferty. 

6. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego 

można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny 

lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 

pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska 

podpisującego. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte 

(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  możliwości dekompletacji zawartości 

oferty. 

9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dwóch zamkniętych 

kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej – w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. Koperty zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego  

na adres podany w pkt. 1 SIWZ oraz oznaczone w sposób następujący: 

koperta wewnętrzna opatrzona napisem: 

 

GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

41 – 948 Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1 – Sekretariat  

 

….………………………………………………………………………………………….. 
nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy 

 

Leasing fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, ułożenie osi z napędem 

6x4, z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą. 

Nie otwierać przed terminem składania ofert. 



oraz koperta zewnętrzna opatrzona napisem: 
 

GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
41 – 948 Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1 – Sekretariat  

 
OFERTA w postępowaniu na: 

Leasing fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, ułożenie osi z napędem 

6x4, z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą. 

 
Nie otwierać przed dniem 30.10.2012 r., godz. 10:15 

 

10. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. Nr 47 z 08.06.1993 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami), Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert, winien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które spośród zawartych w niej informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej 

kopercie oznaczonej klauzulą: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego 

zastrzeżenia skutkuje jawnością dokumentów.  

11. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji:  

1) Nazwy (firmy) Wykonawcy, 

2) Adresu Wykonawcy, 

3) Informacji dotyczących ceny, 

4) Informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofercie.  

XIII. Zmiana i wycofanie oferty. 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. 

W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej nową 

ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo koperta powinna zostać 

wyraźnie oznaczona napisem „ZMIANA OFERTY”. Pierwotna oferta zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu otwarcia ofert. 

2. Jeżeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana ta powinna być 

złożona przed upływem terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opisanej 

w następujący sposób: „ZMIANA CZĘŚCIOWA do oferty na przetarg prowadzony  

w trybie zapytania ofertowego w dniu……. Dot. „……../podać nazwę zadania/……….” 

oraz dopisek: „nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.  

3. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. W momencie złożenia tak 

przygotowanej zmiany częściowej, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa 

Zamawiającego oraz zapisana data i godzina złożenia zmiany. Zmiana częściowa 

do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 

W przypadku wycofania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie 

o wycofaniu jego oferty i umieścić je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem 

o którym mowa w Części XII ust. 9 SIWZ. Dodatkowo koperta powinna zostać 



wyraźnie oznaczona napisem „WYCOFANIE OFERTY”. W terminie otwarcia ofert, tak 

oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z ofertami 

których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy 

po upływie terminu składania ofert. 

XIV. Miejsce i termin oraz inne informacje dotyczące składania i 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. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny oferty. 

7. Informacje o których mowa w ust. 6 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zmówienia oraz wszelkie pozostałe koszty, 

np. koszty transportu, montażu wyposażenia i inne. 

2. Koszt ubezpieczenia, rejestracji nie stanowi składnika ceny wykonania 

zamówienia. 

3. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom.  

4. Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości. 

5. Do sporządzenia oferty należy zastosować stawkę WIBOR1M z dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

6. Wyklucza się możliwość roszczeń  wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny 

lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z § 36 Regulaminu udzielania 

zamówień. 

 

XVI. Kryteria i sposób oceny ofert. 

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać wyjaśnień  

od wykonawców dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującym kryterium (ocena nastąpi w skali 0 – 100 punktów): CENA (brutto) 

WYKONANIA CAŁOŚCI ZADANIA – 100%.  



Maksymalną ilość punktów (tj. 100) otrzyma Wykonawca z najniższą ceną. Każdej 

następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą – 

stosując wzór: 

X = (cena najniższa / cena oferty badanej) x 100% x 100 pkt. 

3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, 

rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

Zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego jakichkolwiek przeliczeń tj. działań w celu jej określenia. 

4. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 

XVII. Wybór oferty najkorzystniejszej oraz informacje o formalnościach jakie powinny 

zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. 

1. Komisja Przetargowa dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej 

oferty na podstawie kryterium ceny. 

2. Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z § 37 

Regulaminu udzielania zamówień. 

3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta będzie uznana  

za odrzuconą w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z § 17 Regulaminu 

udzielania zamówień. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z § 40 Regulaminu udzielania zamówień, po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 

uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu 

wniesionego na wybór najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa proponuje 

wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie później niż na dzień 

przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani przedłożyć 

zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie  

np. umowę konsorcjum. Umowa taka musi zawierać: 

 określenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną 

ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady 

odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej  

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 



 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niż czas 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

 zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

 

XIX. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. 
 
1. Umowa leasingu zostanie zawarta zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę projektem 

umowy leasingu. Zamawiający zastrzega, iż projekt umowy leasingu przedłożony 

przez Wykonawcę musi uwzględniać istotne dla Zamawiającego postanowienia 

umowne zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Finansującego z zastrzeżeniem,  

że opłata wstępna, raty leasingowe, opłata końcowa podlega zmianie w zakresie 

wysokości naliczenia podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie 

obowiązywała inna stawka podatku VAT na przedmiot umowy, niż w dniu złożenia 

oferty. 

 

XX. Środki ochrony prawnej. 

 

Zgodnie z Działem V Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w GPW 

INŻYNIERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. 

XXI. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Formularz ofertowy       Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 

3. Wykaz wykonanych dostaw.      Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US   Załącznik nr 4  

5. Istotne postanowienia umowy.      Załącznik nr 5  


