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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie SIWZ
1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

1. Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1. Dział Administracyjno - Techniczny, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; tel. +4822811-18-24 , fax +4822 811-07-99 , e-mail: labanowski@ipo.waw.pl
2.2. storna internetowa: www.ipo.waw.pl
2.3. miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: http://przetarg.ipo.waw.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ
„Pzp” (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), a jego wartość jest poniżej tzw.,, progów
unijnych’’, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 459, z
późn. zm.).
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy
dwóch samochodów osobowych z nadwoziem „combi”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego
określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny
i/lub funkcjonalny, lub katalog producenta (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj,
model, producenta, numer katalogowy), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych
urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, na co
najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane w
Załączniku Nr 1 do SIWZ wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie.
6. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia przy
uwzględnieniu wymogów i zapisów SIWZ.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub
złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki
przedstawione w SIWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV :
34110000-1 samochody osobowe
10. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący
podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu,
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dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej
www.ipo.waw.pl, i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie
elektronicznej – email lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez
Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania kopii SIWZ w
formie papierowej.
4) Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do
umowy.

trzech miesięcy od dnia

podpisania

5) Warunki płatności.
Warunki płatności zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy.
6) Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba, że
za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7) Podstawy wykluczenia Wykonawców.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawców określono w art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2.
Stosownie do treści art. 24 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę :
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia
15.05.2015 r – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z póź. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono , z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe ( t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz 2171 z póź. zm).
2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
2.3. który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nie należycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 15 ustawy
Pzp, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia.
Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi
dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami
Zamawiającego określonymi w pkt 6) SIWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1
formularza oferty.
1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp i art 24 ust 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp Wykonawca musi dołączyć do oferty
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2
do oferty.
1.3. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o którym mowa
w pkt 1.2 w części dotyczącej podmiotów trzecich.
1.4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do
złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2. w części dotyczącej podwykonawców.
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1.2. składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.
Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy
poleganiu na zasobach podmiotów trzecich.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna
bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać
czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
3. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3
dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych
ofert.
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym
postępowaniu.
9)

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faxu lub
drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami
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musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego
do składania ofert.
2. Adres i osoba kontaktowa w sprawach formalnych i merytorycznych – Marek Łabanowski,
Tel, 22 811-18-24, Fax. 22 811-07-99 mail: labanowski@ipo.waw.pl, Godziny urzędowania
do przetargu: 10.00-14.00
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje
faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9)4. SIWZ, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacje o terminie zebrania udostępnia się na
stornie internetowej.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, że specyfikacja nie podlega
udostępnieniu.
9. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Zamówień Publicznych ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia.
10. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp, niedopuszczalne jest dokonywanie zmian
w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacji z ogłoszeniem,
które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje
o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
12. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
13. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w
Biuletynie Uzp, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia
zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Natomiast jeżeli zmiana jest
istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia,
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania,
Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we
wnioskach lub ofertach.
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10) Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
11) Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu wiązania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania
ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia
ofert.
12) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu
zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z
uwzględnieniem art 23 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art 23 ustawy Pzp.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.
5. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób jednoznacznie umożliwiający ich
identyfikację.
6. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym.
8. Jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez
złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i
wskazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty
opatrzone klauzulą ,, dokument zastrzeżony’’ winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o
którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z
pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielenia
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski.
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10. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane
i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby
Wykonawca sporządził i dołączył spis treści ofert.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
budynek biurowy, pok. 121 w terminie do 07.02.2018r do godziny 10.00
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom bez otwierania, ( art. 84 ust 2 ustawy Pzp).
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres
podany w pkt 13) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na dostawę dwóch
samochodów CRZP/IPO/NA/01/18 -nie otwierać przed dniem 07.02.2018r; godz. 10.10’’
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.02.2018 r o godzinie 10.10 w siedzibie
Zamawiającego przy ulicy Annopol 6 w Warszawie – budynek biurowy pok. 121.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
14) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji
Wykonawcy, dla całości przedmiotu zamówienia, wliczając w nią wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia .
2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna
odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu
zamówienia.
3. Obliczając cenę oferty, należy podać wartość (wartości) jednostkowe netto, wskazać wysokość
(wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT.
4. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość
przedmiotu zamówienia.
5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat, ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a
jedynie płatność na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i dostarczonej faktury.
6. UWAGA : Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców
skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.1221 z póź. zm.) doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT.
Dotyczy to wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów ( art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku
VAT), importu towarów ( art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT ) bądź importu usług ( art.
17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT ) w przypadku Wykonawców spoza terytorium RP oraz
dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku o VAT, do którego
stosuje się tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w przypadku Wykonawców
krajowych ( art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT ). W przypadku zawarcia umowy
obejmującej transakcję (zamówienie), do których znajdzie zastosowanie tzw. mechanizm
odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca ma obowiązek umieścić na wystawionej przez
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niego fakturze stosowną adnotację ,,odwrotne obciążenie VAT’’ ( art. 106e ust. 1 pkt 18
ww. ustawy).
15) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla całości przedmiotu zamówienia spośród
ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert
nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia - 60 %
Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia" będą liczone
wg następującego wzoru: C = (Cnaj : Co) x 60 gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
2.2. Zużycie energii( paliwa-cykl mieszany) - 20%
Punkty przyznawane za kryterium „zużycie paliwa’’ będą liczone wg następującego
wzoru: Z = (Znaj : Zo) x 20 gdzie:
Z - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Znaj - najniższe spalanie spośród ważnych ofert
Zo - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
2.3. Pakiet serwisowy - 20%
Punkty przyznawane za kryterium „pakiet serwisowy’’ będą liczone wg następującego
wzoru: S = (So : Snaj) x 20 gdzie:
S - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Snaj – najwyższa liczba lat pakietu serwisowego
So – liczba lat pakietu serwisowego dla którego wynik jest obliczany
Punkty za pakiet serwisowy będą przyznane za maksymalny okres do 4 lat
3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(bez zaokrągleń).
3.1. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów, uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
3.2. W przypadku równych wyników Zamawiający zwróci się do Wykonawców z prośbą o
złożenie ofert dodatkowych.
16) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć:
1.1 ewentualny wykaz podwykonawców z zakresem powierzonych im zadań,
1.2 kopię umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące
wspólnie ( t.j. konsorcjum )
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego
17) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną prze
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych..
3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, ar. 179- art. 198g ustawy Pzp.
Postanowienia ogólne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień dodatkowych na podstawie
art. 67 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (
PLN ).
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio
do treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a
także wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5
do formularza oferty.

19)
1.
2.
3.

Załączniki :
Załącznik Nr 1 do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia –samochód osobowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz oferty.
Załącznik Nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 4 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy

9

Załącznik Nr 4 do SIWZ– Istotne postanowienia umowy
Przedmiotem umowy jest leasing 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i stanowi Załącznik nr 1 do
umowy.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy liczony od dnia wydania samochodów
z opcją wykupu. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód w terminie 90 dni od dnia
zawarcia umowy.
2. Wydanie samochodów nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-16.30.
3. Samochody przedstawione do odbioru Zamawiającemu powinny być :
a. dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji,
b. zatankowane (min. 10 l. paliwa).
4. Zamawiający ubezpieczy samochody we własnym zakresie i będzie robił to corocznie do dnia
wygaśnięcia leasingu i przekaże Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty ubezpieczenia kopię
polisy.
5. Wykonawca wyda Zamawiającemu:
a. dowód rejestracyjny,
b. instrukcję obsługi,
c. kartę wozu wraz z numerem homologacji,
d. dokument gwarancji jakości wystawiony przez producenta samochodów,
e. egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej między Wykonawcą a Sprzedającym
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru samochodów w formie pisemnej
co najmniej 14 dni przed proponowanym terminem odbioru.
7. Odbiór samochodów będzie potwierdzony protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez
osoby upoważnione ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy samochody mają jakąkolwiek wadę lub są niezgodne z ofertą Wykonawcy
lub, gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub treść tych
dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w załączniku nr 2, Zamawiający
odmówi odbioru samochodów oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez
Wykonawcę wad lub braków nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości. Jednakże Zamawiający nie może
skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia później niż w terminie 30 dni od daty
bezskutecznego upływu w/w terminu na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków.
9. Zamawiający zobowiązuje się:
a. korzystać z samochodów w sposób zgodny z przeznaczeniem,
b. utrzymywać samochody w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres
obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania
samochodów w stanie niepogorszonym,
c. ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodów,
d. nie dokonywać przebudowy samochodów,
e. informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodach wadach,
f. nie oddawać samochodów osobom trzecim w tym do nieodpłatnego użytkowania.
Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz
Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
10. Zamawiający ma prawo nabyć samochody objęte umową. Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o wymaganym terminie przedłożenia deklaracji wykupu
11. Jeżeli Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy o zamiarze wykupu samochodów, albo
pisemnie zawiadomi Wykonawcę o rezygnacji z wykupu, Zamawiający nie dokonuje
ostatniej wpłaty ( 36 raty), będącej jednocześnie kwotą wykupu.
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12. Nabycie, o którym mowa w pkt 10 nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność
samochodów, którą strony zobowiązują się zawrzeć nie później niż na 30 dni przed dniem
wygaśnięcia umowy leasingu, za cenę przedstawioną w ofercie Wykonawcy. Płatność
zostanie dokonana na podstawie faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w umowie sprzedaży samochodów wraz z ostatnią ratą umowy leasingowej.
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej umowy leasingu
wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty realizacji niniejszej umowy w
wysokości………………..netto + VAT. Wyżej opisane wynagrodzenie zostanie zapłacone w
następujący sposób:
A) pierwsza wpłata wstępna płatna po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wynosi………………….zł netto + VAT
B) 35 miesięcznych rat leasingowych po ……………………zł netto + VAT.
C) ostatnia 36 rata będąca zarazem kwotą wykupu po zakończeniu umowy……………zł netto
+ VAT.
14. Wynagrodzenie z tytułu leasingu samochodów płatne będzie zgodnie z terminami
określonymi w harmonogramie.
15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. za nie wydanie samochodów w terminie w wysokości 0,1% kwoty całości
wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w wydaniu samochodów,
b. za uchylanie się od zawarcia umowy w wysokości 0,5% kwoty całości wynagrodzenia za
każdy dzień uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy o której mowa w pkt 12.
c. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.
16. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Pzp.
19. Spory wynikłe w realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Załączniki:
1.
2.
3.

oferta Wykonawcy
opis przedmiotu zamówienia
harmonogram spłat.
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Załącznik 1 do SIWZ
Specyfikacja ( minimalne wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie) :
- nadwozie typu „combi’’
- samochód wyprodukowany po 01.01.2017, fabrycznie nowy
- rozstaw osi - min. 2686 mm
- długość - min. 4659 mm
- szerokość - min. z lusterkami bocznymi 2017 mm
- silnik diesla o pojemności min. 1,6 moc silnika min 115KM
- centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (2 komplety kluczyków)
- klimatyzacja manualna z chłodzeniem schowka po stronie pasażera z przodu
- cztery głośniki z przodu i z tyłu
- czujniki parkowania z tyłu i z przodu
- ESP z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, XDS+, HBA, DSR, TSA, CBC Electronic immobilizer
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
- elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
- fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie
- funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
- konsola centralna z zamykanym schowkiem
- kurtyny powietrzne
- podłokietnik z przodu
- podłokietnik z tyłu ze schowkiem i przejściem do bagażnika
- poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu,
- przednie światła przeciwmgłowe
- skrzynia biegów 5-biegowa manualna
- kolor bez dopłaty
- hak holowniczy
- podłokietnik z przodu
- światła led do jazdy dziennej
- relingi dachowe
- pojemność bagażnika min. 600l bez złożenia tylnej kanapy
- zestaw głośnomówiący
- mata gumowa do bagażnika
- wyposażenie dodatkowe stalowe koło zapasowe wraz z podnośnikiem i kluczem do kół, skórzana
wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) , alarm z funkcja monitorowania wnętrza, czujnikiem
12

przechyłu, radio CD (kolorowy ekran dotykowy min.8”, wejście SD, USB, AUX-IN, 2 komplety
opon letnie, zimowe na stalowych felgach), dywaniki gumowe
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
_______________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY – Instytut Przemysłu Organicznego,
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa;
Jednostka prowadząca sprawę – Dział Administracyjno - Techniczny
_______________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,
Tel. - ...............................; fax - .............................;
E-mail: ..............................................................;
NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie
dostawy dwóch samochodów osobowych dla IPO składamy poniższą ofertę:
oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
A/ Wpłata początkowa do 10% wartości 2 samochodów netto + VAT co stanowi wartość brutto ………
35 równych rat (obejmujących inne koszty i opłaty dla 2 samochodów) , wysokość pojedynczej raty
netto + VAT, co stanowi wartość brutto -………………………………………………………
36 rata (kwota wykupu) dla 2 samochodów netto + VAT ,co stanowi wartość brutto ………………
RAZEM wartość netto + VAT, co stanowi wartość brutto ………………………………………………
B/ Informujemy, że w oferowanym samochodzie zużycie energii ( paliwa-w cyklu mieszanym
wynosi………….L/100 km
C/ Oferujemy pakiet serwisowy do ………………..lat
Oświadczamy że :
1) przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w SIWZ,
2) zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ, w
szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia, akceptujemy je i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń,
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie umowy bez
jakichkolwiek zastrzeżeń i wyłączeń sporządzonej na jego podstawie,
5) cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ,wynikające wprost z
opisu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
przedmiotu zamówienia. Oświadczamy że przewidzieliśmy wszystkie okoliczności, które
mają wpływ na cenę zamówienia,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
7) za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt …….
oferta oraz wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego
postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)W razie
zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji, jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa wykonawca jest zobowiązany uzasadnić własne stanowisko.
8) tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
1)
2)
....
….
9) oferta zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.
10) w ramach niniejszego postępowania o zamówienie publiczne dopuszczamy
możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za pomocą:
Faksu nr …………………………..
lub
Drogą elektroniczną – adres mailowy …………………………………………
i zobowiązujemy się do natychmiastowego potwierdzania otrzymanych informacji wyżej
wymienionymi sposobami.
11) zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
należymy do małych lub średnich przedsiębiorstw: TAK / NIE
Załącznik Nr 1 do oferty - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 2 do oferty – szczegółowy opis techniczny, katalog producenta wskazujący w
szczególności oferowany typ, rodzaj, model, charakterystykę produktu i inne istotne dane.
Załącznik Nr 3 do oferty - wykaz podwykonawców (o ile dotyczy)
Załącznik Nr 4 do oferty– wykaz podmiotów trzecich, na zasoby których Wykonawca
powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy)
Inne - ……………………………………

Uwaga- Miejsca wykropkowane lub oznaczone gwiazdką we wzorze formularza oferty i
wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednie do ich treści wypełnić
lub skreślić .

Miejscowość ............................... dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
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składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik Nr1 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch
samochodów osobowych dla IPO w Warszawie:
I . OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,
b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………..
………...........…………………………………………………………………………
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
……………………………………………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
……………………………………………………………………..….……
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowy opis techniczny oferowanych samochodów wraz
z dokumentami pochodzącymi od producenta lub karty katalogowe producenta/ów (wskazujące w
szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę
produktu i inne istotne).

Miejscowość ............................................... dnia .......................................... 2018 roku

...................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(wykaz podwykonawców)
Oświadczamy, że:
- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu)
zamówienia
1. Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
…………………………………………………………………………………………
zakres zamówienia:
………………………………………………..........................
Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
…………………………………………………………………………………………
zakres zamówienia:
………………………………………………..........................

2.

- nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia
(jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że nie powierza
podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych niniejszym zamówieniem)

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(dotyczy gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)
Oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest*:
……………………………………………………………………..………………………

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP
Nazwa

......................................................................

Adres

......................................................................

Ja (My) niżej podpisany (ni)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na dostawę dwóch
samochodów osobowych dla IPO w Warszawie, zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje
zasoby Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty
dostęp do moich zasobów podaję:
zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy
PZP. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
(Pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(powiązania kapitałowe)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP.

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w
niniejszym postępowaniu *)

lub
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy
kapitałowej *)

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Oświadczenie można złożyć faksem lub emailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie
niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem.
* niepotrzebne skreślić.
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