
PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 24

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Komunalna 4

Miejscowość:  Włocławek Kod pocztowy:  87-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 544121805

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Wydra

E-mail:  saniko@saniko.com.pl Faks:  +48 544121804

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.saniko.com.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego
typu hakowiec dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

Kod NUTS:  PL615

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie
nowego samochodu ciężarowego trzyosiowego typu hakowiec dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku
w ilości 1 szt., przeznaczonego do obsługi kontenerów załadunkowych wykonanych zgodnie z normą DIN
30722, o długości min. 4700 mm, max 6900 mm, będących na wyposażeniu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Machnaczu
gm. Brześć Kujawski.
2. Wymagane parametry techniczne pojazdu:
A. PODWOZIE
I. Dane techniczne podwozia:
1. Pojazd przystosowany do pracy w złych warunkach terenowych tj. na składowisku odpadów.
2. Podwozie przystosowane do montażu urządzenia hakowego o udźwigu 21 ton.
3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 32000 kg – 35000 kg.
4. Rozstaw osi: 4400 mm – 4500 mm.
5. Silnik i skrzynia biegów:
a) moc: min. 280 kW
b) moment obrotowy: min. 1900 Nm
c) pojemność skokowa do 12000 cm3
d) rodzaj paliwa: olej napędowy
e) norma emisji spalin: Euro 6
f) skrzynia biegów: zautomatyzowana 16 biegów do przodu i 4 biegi wsteczne, bez pedału sprzęgła
g) sprzęgło: dwutarczowe wzmocnione
h) przystawka odbioru mocy producenta podwozia od silnikowa
i) osłona silnika dolna z blachy
6. Zawieszenie i hamulce:
a) konfiguracja osi: 6x6
b) prześwit: min. 320 mm
c) napęd na wszystkie koła
d) nośność techniczna osi przedniej: min. 8 t
e) blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej
f) stabilizator przedniej osi i osi tylnych
g) nośność techniczna osi tylnych: min 2 x 13 t
h) blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
i) hamulce osi przedniej i tylnej: bębnowe
j) układ EPB z ABS i ASR
k) układ ABS – odłączalny
7. Opony i felgi:
a) ogumienie 13 R 22,5 - wzmocnione przystosowane do warunków eksploatacji pojazdu, z warstwą
uszczelniającą, zabezpieczającą przed przebiciami.
b) felgi stalowe
c) koło zapasowe
8. Rama pojazdu, zderzak:
a) rama skręcana
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b) fabryczna tylna belka przeciwwjazdowa
c) boczne osłony przeciwrowerowe
d) pojazd przygotowany do holowania przyczepy: sprzęg, instalacja elektryczna
i pneumatyczna
e) metalowy zderzak przedni z zaczepem holowniczym
9. Zbiornik paliwa stalowy min. 280 l z zamykanym korkiem i zabezpieczony od dołu dodatkową osłoną z blachy,
zbiornik AdBlue min. 60 l.
10. Układ kierowniczy:
a) lewostronny ze wspomaganiem
b) regulowana kolumna kierownicy
11. Układ elektryczny:
a) dwa akumulatory min. 220 Ah
b) alternator min. 100 A
c) sygnalizator biegu wstecznego
12. Oświetlenie:
a) oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ruchu drogowego
b) światła do jazdy dziennej LED
c) reflektory przeciwmgielne
d) dwie lampy robocze z tyłu na dachu kabiny
e) kratki metalowe ochronne na reflektorach i lampach
13. Kabina:
a) kabina dzienna, dwuosobowa
b) kolor: czerwony karminowy RAL 3002
c) okno w tylnej ścianie kabiny
d) zawieszenie kabiny mechaniczne
e) mechanizm przechylania kabiny
f) szyba przednia przyciemniona
g) wywietrznik dachowy
h) elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera
i) osłony luster
j) elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka główne po stronie kierowcy i pasażera
k) lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera
l) lusterko krawężnikowe
m) lusterko przednie
n) roleta przeciwsłoneczna boczna po stronie kierowcy
o) fotel kierowcy amortyzowany
p) pokrowce foteli
q) tachograf cyfrowy – legalizacja tachografu po rejestracji
r) komputer pokładowy
s) klimatyzacja
t) instalacja z przetwornicą 24V/12V-10A do podłączenia radiotelefonu i systemu GPS
u) lampa ostrzegawcza na kabinie – długa z nazwą Zamawiającego
v) chwyt powietrza do silnika u góry kabiny z boku za pasażerem
w) filtr powietrza podwójny, w wersji budowlanej ze wstępnym filtrem
x) kamera cofania z monitorem min. 7″ w kabinie
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y) radioodtwarzacz
z) centralny zamek
aa) minimum 2 kluczyki z pilotem
bb) dywaniki gumowe
cc) wyposażenie: podnośnik samochodowy 16 t., gaśnica, zestaw narzędzi, 2 kliny pod koła, wąż do
pompowania kół, trójkąt, pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem.
B. ZABUDOWA
I. Dane techniczne urządzenia hakowego:
1. Udźwig nominalny minimum 21 ton.
2. Długość obsługiwanych kontenerów (przestrzeń ładunkowa) nie mniej niż 4.700 mm,
nie więcej niż 6.900 mm.
3. Wysokość haka (wg DIN) 1.570 mm.
4. Przesuw poziomy haka co najmniej 1450 mm.
5. Zakres pola pracy w funkcji wywrotu min. 52º.
6. Masa urządzenia hakowego max 2550 kg.
7. Ciśnienie instalacji hydraulicznej min. 30 MPa.
8. Zapotrzebowanie na olej min. 100 l/min.
9. Automatyczny układ centralnego smarowania urządzenia, obsługujący wszystkie punkty smarne w
urządzeniu hakowym.
10. Chłodnica oleju do systemu hakowego.
11. Końcówka haka wymienna, niespawana.
12. Dwa siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego.
13. Siłownik ramienia hakowego
14. Hydrauliczny zawór główny z elektronicznym układem sterowania urządzeniem hakowym.
15. Sterowanie hakowcem elektryczne z kabiny kierowcy za pomocą panela sterowniczego zamocowanego w
kabinie przy fotelu kierowcy lub koło kierownicy – pilot na przewodzie.
16. Sterowanie awaryjne bezpośrednio na bloku zaworowym.
17. Wielofunkcyjny panel sterowniczy z świetlną informacją wykonywanych funkcji
i z wyświetlaczem diagnostycznym .
18. Pilot urządzenia hakowego wyposażony w licznik roboczogodzin pracy hakowca, zintegrowany z hakowcem
19. Elektroniczny system czujników podświetlanych diodowo zabezpieczających przed wykonaniem
nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego.
20. Hydrauliczna blokada kontenera (wewnętrzna lub zewnętrzna ) z elektrycznym czujnikiem położenia i
świetlnym wskazaniem pozycji ( zamknięta/otwarta) na panelu sterowniczym.
21. Hydrauliczna blokada tylnego zawieszenia (resorów).
22. Automatyczna funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu.
23. Elektroniczny System Kontroli Pracy urządzenia hakowego.
24. Zbiornik oleju wyposażony w filtr.
25. Automatyczne uniesienie ramienia hakowca nad ramę w czasie przesuwu poziomego (umożliwiające
przesuw kontenera na lekko uniesionym ramieniu, eliminuje tarcie kontenera o ramę i zamki, bez konieczności
stosowania dodatkowych rolek).
26. Przesuw kontenera bez konieczności stosowania dodatkowych rolek, max.2 rolki główne prowadzące na
końcu ramy.
27. Automatyczny system załadunku, rozładunku i wysypywania za pomocą jednego ruchu dźwignią na pilocie
28. Montaż urządzenia hakowego za pomocą śrubowych elementów złącznych (bez spawania płyt
montażowych).
29. Rama główna hakowca pokryta podkładem cynkowym.



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 24

30. Powierzchnia ślizgów oraz rolek prowadzących kontener nie wyższa niż 250 mm
od głównej ramy pojazdu.
C. C. WYMAGANIA:
1. Zamontowane urządzenie hakowe musi pochodzić z produkcji seryjnej , nie dopuszcza się prototypu ani
pierwszego urządzenia z serii.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
- na podwozie: min. 24 m-ce bez limitu kilometrów
- na układ napędowy: min. 36 m-cy/250 tysiące kilometrów
- na nadwozie: min. 24 m-ce
od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny dla marki dostarczonego podwozia i zabudowy na terenie Polski reagujący w ciągu 48 h od
zgłoszenia Zamawiającego (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu). Zgłoszenie może być
dokonane pisemnie, e-mailowo, faxem
lub telefoniczne. Zgłoszenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia w jednej
z pozostałych form porozumiewania się.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji przeglądy serwisowe na pojazd (podwozie i
nadwozie), z zastrzeżeniem, że dla zabudowy hakowej ilość przeglądów serwisowych w okresie gwarancji
będzie wynosić minimum 3. W zakresie dokonywanych serwisów/ przeglądów gwarancyjnych Wykonawca
uwzględni wszelkie koszty, w szczególności: koszty robocizny, wymiany materiałów, płynów itp. Przegląd
pojazdu (podwozia i zabudowy) w okresie gwarancyjnym będzie odbywał się w miejscu użytkowania pojazdu tj.
w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Machnaczu gm. Brześć Kujawski lub na bazie przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.
Zamawiający przewiduje że roczny przebieg pojazdu będzie wynosił
ok. 8 tys. km. - 2500-3000 mtg.
5. Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd będący przedmiotem zamówienia do Regionalnego Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
6. Podwozie i zabudowa fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015 r.
7. Rejestracja pojazdu po stronie Wykonawcy.
8. Pojazd kompletny po zabudowie spełniający normy CE.
9. W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty pojazdu, w szczególności:
a) Dowód rejestracyjny pojazdu.
b) Księgę rewizyjną urządzenia technicznego Urzędu Dozoru Technicznego
wraz z Decyzją dopuszczającą pojazd do eksploatacji.
c) Instrukcje obsługi i eksploatacji podwozia i zabudowy w języku polskim.
d) Katalog części zamiennych urządzenia hakowego (preferowany w języku polskim).
e) Deklaracje zgodności (CE) w języku polskim.
f) Książka gwarancyjna podwozia.
g) Książka gwarancyjna zabudowy.
h) Harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i nadbudowy.
i) Upoważnienie do korzystania z pojazdu na cały okres leasingu.
j) Po dokonaniu wykupu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: homologację na pojazd
skompletowany z zabudową hakową lub dopuszczenie jednostkowe wydane przez uprawnione do tego
instytucje oraz kartę pojazdu.
10. Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych pojazdu (podwozie i
zabudowa), o których mowa w rozdz. III pkt. 2 SIWZ, załączy do oferty formularz stanowiący załącznik nr 8
„Parametry techniczne oferowanego samochodu ciężarowego typu hakowiec”. Brak spełnienia wymaganych
parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
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11. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników Zamawiającego
w zakresie obsługi podwozia i zabudowy w dniu dokonania dostawy.
12. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym podwykonawców odpowiedzialnych za: finansowanie, dostawę
podwozia, dostawę zabudowy.
D. WARUNKI LEASINGU:
1. Opłata wstępna: 30 %.
2. Okres leasingu: 36 m-cy.
3. Wykup końcowy: 1%.
4. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do pierwokupu.
5. Spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych w oparciu o stałą stopę procentową w całym okresie
obowiązywania umowy tj. przez okres 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu leasingu.
6. Nie obowiązuje limit km.
7. Raty leasingowe będą zawierać koszt fabrycznie nowego pojazdu, koszty rejestracji pojazdu, koszty
gwarancji podwozia, napędu i zabudowy, koszty serwisu/przeglądów pojazdu w okresie gwarancji (podwozie i
zabudowa), koszty dostawy pojazdu Zamawiającemu, koszty legalizacji tachografu, koszty szkolenia z obsługi
nadwozia
i podwozia, opłaty administracyjne i inne koszty i opłaty w tym jeżeli występują.
8. Koszty ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdu przez cały okres leasingowy tj. 3 lata, ponosi Zamawiający, w
związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Ubezpieczyciela.
9. Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportu na zasadach refakturowania.
10. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.
11. Waluta leasingu PLN
12. Koszty związane z użytkowaniem samochodu ,opłaty za autostardy, mandaty, parkingi oraz inne obciążenia
o charakterze publiczno-prawnych są po stronie Zamawiającego.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34144510  
Dodatkowe przedmioty 66114000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
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_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  90  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz.
zm.).
Poręczenia i gwarancje należy:
- kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem spiąć trwale z ofertą,
- oryginał załączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej opisem wadium,
- wadium w formach wynikających z pkt. 3 winno jako beneficjenta wskazywać: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 17.09.2015 r.
do godz. 1000, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego – brak wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Uwaga: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których
Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (pkt. 10 i 11). W przypadku gdy dokumenty te nie będą
zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z
postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Opłata wstępna: 30 %.
2. Okres leasingu: 36 m-cy.
3. Wykup końcowy: 1%.
4. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do pierwokupu.
5. Spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych w oparciu o stałą stopę procentową w całym okresie
obowiązywania umowy tj. przez okres 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu leasingu.
6. Nie obowiązuje limit km.
7. Raty leasingowe będą zawierać koszt fabrycznie nowego pojazdu, koszty rejestracji pojazdu, koszty
gwarancji podwozia, napędu i zabudowy, koszty serwisu/przeglądów pojazdu w okresie gwarancji (podwozie i
zabudowa), koszty dostawy pojazdu Zamawiającemu, koszty legalizacji tachografu, koszty szkolenia z obsługi
nadwozia
i podwozia, opłaty administracyjne i inne koszty i opłaty w tym jeżeli występują.
8. Koszty ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdu przez cały okres leasingowy tj. 3 lata, ponosi Zamawiający, w
związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Ubezpieczyciela.
9. Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportu na zasadach refakturowania.
10. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.
11. Waluta leasingu PLN
12. Koszty związane z użytkowaniem samochodu ,opłaty za autostardy, mandaty, parkingi oraz inne obciążenia
o charakterze publiczno-prawnych są po stronie Zamawiającego.
13. Po dokonaniu wykupu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: homologację na pojazd
skompletowany z zabudową hakową lub dopuszczenie jednostkowe wydane przez uprawnione do tego
instytucje oraz kartę pojazdu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1
ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert].
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, 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].
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, 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].
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, [wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 - 11 ustawy
Pzp – [wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
[wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].
9. Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 7 – jeśli dotyczy.
11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty, o
których mowa od pkt. 2 do pkt. 8, dotyczące tego podmiotu.
12. Pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/
e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do
pełnienia tej funkcji musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców
i winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
13. Wypełniony formularz „Parametry techniczne oferowanego samochodu ciężarowego typu
hakowiec” (Załącznik nr 8 do SIWZ).
14. Wyciąg ze świadectwa homologacji dla oferowanego podwozia lub wyciąg z badań homologacyjnych WHSC
silnika oferowanego samochodu.
15. Harmonogram spłaty rat leasingowych.
16. Ogólne warunki leasingu.
17. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert];
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert];
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert].
2) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy
[wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy zawarte w pkt. 1 ppkt. 1)
niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
zrealizował min. 2 dostawy pojazdów ciężarowych typu
hakowiec, każdy o udźwigu min. 21 ton. Wykonawca
jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów
potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane
należycie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
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III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. cena 85 6. _____ _____
2. zużycie energii 5 7. _____ _____
3. emisja dwutlenku węgla 5 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. emisja zanieczyszczeń 5 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
BZ/ZP.06/03/08/15.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  17/09/2015  Godzina:  09:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  17/09/2015  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 17/09/2015        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację
zamówienia;
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT;
c) nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie;
d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe
wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę
wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą
będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy.
3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
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Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której
jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub
drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została ona przesłana w inny sposób.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w podpunkcie 3 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza
ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
12. Skargę, o której mowa w podpunkcie 11 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Departament ODwołań Urzędu
Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolanie@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700
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Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
07/08/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-106863
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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