
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych  ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 
1047 i poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146 i poz. 1232 

oraz z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605 i poz. 1777). [dalej – Pzp]

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot ogłoszonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Zatwierdzono w dniu:
…………………

Joachim Kubilas



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Kietrzu,

48-130 Kietrz, ul. Traugutta 15,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: 89765, posiadająca NIP: 7480002036 oraz REGON: 530577410,

tel./fax 77 485 43 73

e-mail: ksiegowosc@hydrokankietrz.pl

http://www.hydrokankietrz.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  w  formie  leasingu  operacyjnego 
ciągnika rolniczego 

Ciągnik winien być fabrycznie nowy lub używany z datą produkcji nie starszą niż 2014 r. 
i maksymalnym przebiegiem do 500 mth, wyposażony w przedni TUZ i WOM.

Wspólny Słownik Zamówień :  16.70.00.00-2 – Ciągniki
    66.11.40.00-2 - Usługi leasingu finansowego

3.2.  Szczegółowy  opis  parametrów  technicznych  poszczególnych  elementów 
zestawu stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. Oferowany przez Wykonawcę 
zestaw powinien być  fabrycznie nowy - rok produkcji podwozia ciągnika min. 2015 r. 
lub używany z datą produkcji nie starszą niż 2014 r. i maksymalnym przebiegiem do 500 
mth.

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego do oferty 
należy załączyć:

A) opis i fotografie, w tym szczegółowy opis potwierdzający, iż zaproponowany 
pojazd odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, 

B) karty katalogowe, prospekty ciągnika
C) wyciąg ze świadectwa homologacji dla oferowanego pojazdu.

3.3. Produkty dostarczane przez Wykonawcę musi spełniać normy i certyfikaty 
przewidziane polskim prawem. 
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3.4. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Wymagane  okresy  gwarancji  mechanicznej  –  min.  24  miesiące,  bez  limitu 
kilometrów oraz mth, licząc od daty odbioru ciągnika wraz z wyposażeniem 
Naprawy  gwarancyjne  będą  wykonywane  na  zasadach  wyrażonych  w  karcie 
gwarancyjnej z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

b) Przedmiot  zamówienia  musi  posiadać  niezbędne wyposażenie  oraz dokumenty 
dopuszczające  go do ruchu drogowego na terenie  Polski i  umożliwiające  jego 
eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. 

c) Oferowany pojazd nie może być prototypem. 
d) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni przyjazd serwisu w terminie do 

24  h  od  chwili  zgłoszenia  usterki  przez  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że 
usterki zgłoszone w piątek będą usuwane w następujący po nim poniedziałek.

e) Zaistniałe  usterki  w dostarczonym sprzęcie  w okresie  gwarancyjnym usuwane 
będą  bezpłatnie  przez  Wykonawcę  w  terminie  do  7  dni  roboczych  od  daty 
zgłoszenia. 

f) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli co najmniej 3 
osoby (pracowników Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika.

g) W dniu dostawy Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i niezbędne 
nabywcy dokumenty dotyczące pojazdu w języku polskim, jak również:

1) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
2) dowodu rejestracyjnego ciągnika rolniczego,
3)  wszelkich  przedmiotów  dostarczonych  przez  producenta,  niezbędnych  do 
prawidłowego użytkowania ciągnika rolniczego,
4) następującą dokumentację w języku polskim obejmującą:
− książkę serwisową ciągnika rolniczego,
−  fabryczną  instrukcję  obsługi  ciągnika  rolniczego  wraz  z  wszystkimi 
dokumentami  niezbędnymi  do  prawidłowej  eksploatacji  przez  Zamawiającego 
ciągnika rolniczego – 1 komplet,
− protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane – 1
komplet,
− atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia – 1 komplet,
− odpis dokumentu gwarancyjnego ze wskazanymi warunkami gwarancji,
− dokumentacja UDT – jeśli jest wymagana,
− wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,
− świadectwo homologacji na terenie RP- jeśli jest wymagane,
− katalog części zamiennych,
− certyfikat CE – jeśli jest wymagany.

Ponadto przedmiot zamówienia w dniu przekazania powinien być gotowy do eksploatacji tj.:
a) posiadać zdolność sprzęgania i pracy ciągnika z osprzętem;
b) posiadać stany płynów eksploatacyjnych w wymaganym przez producenta poziomie;
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3.5. Warunki Leasingu: 

- Leasing operacyjny rozliczany w walucie: Złoty polski 
- Liczba rat leasingowych: 35
- Okres leasingu: 36 miesięcy 
- Wartość wpłaty wstępnej 10 % wartości brutto ciągnika 

rolniczego 
- Wartość wykupu ciągnika rolniczego 
po zakończonej umowie leasingu 1%

1. Leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
-  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). 
2.  W okresie  leasingu  Zamawiający  uiści  na  rzecz  Wykonawcy  (leasingodawcy)  35 
miesięcznych  równych  rat  leasingowych,  licząc  od  protokolarnego  odbioru  bez 
zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. 
3. Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym 
okresie trwania umowy leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od 
następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. 
4. Oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 
5.  Opłata  wstępna  w  wysokości  10%  ceny  brutto  nabycia  przez  Wykonawcę 
(leasingodawcę)  przedmiotu  leasingu  zostanie  uiszczona  w  terminie  7  dni  od  dnia 
podpisania umowy przez obie strony. Opłata wstępna zostanie uiszczona przelewem z 
konta Zamawiającego. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w 
wysokości 1% wartości netto przedmiotu leasingu. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
prawa  opcji  zakupu  nastąpi  na  podstawie  odpowiednich  dokumentów  przenoszących 
własność leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę za cenę wskazaną w 
ofercie.  Zamawiający  przed  spłatą  ostatniej  raty  leasingowej  zobowiązuje  się  złożyć 
oświadczenie  o  skorzystaniu  z  prawa  zakupu  przedmiotu  leasingu,  a  cenę  zakupu 
ureguluje w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. 
7.  Wykonawca  (leasingodawca)  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przedłożenia  w 
ofercie  harmonogramu  rat  leasingowych  na  cały  okres  obowiązywania  umowy, 
począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. 
8. Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca).

3.6  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.  Oferty 
niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.7.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych  ani  rozwiązań 
alternatywnych. 

3.8.  Jeżeli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  znajdują  się  jakiekolwiek  znaki 
towarowe, patent czy pochodzenie – nale  ż  y przyj  ąć  ,    ż  e Zamawiaj  ą  cy podał taki opis ze   
wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równowa  ż  nych o parametrach techniczno   
–  eksploatacyjno  –  u  ż  ytkowych  nie  gorszych  ni  ż    te,  podane  w  opisie  przedmiotu   
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zamówienia  (podstawa  prawna:  art.  29  ust.  3  Pzp).  Należy  załączyć 
dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry. 

Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez komisję przetargową, 
która  sporządzi  stosowną  opinię.  Opinia  ta  będzie  podstawą  do  podjęcia  przez 
Zamawiającego  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  z  powodu  „nierównoważności” 
zaproponowanych „zamienników”.

3.9. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
które  powierzy  Podwykonawcom.  W  przypadku  braku  wskazania  Podwykonawcy 
Zamawiający  uzna,  iż  Wykonawca  będzie  realizował  zamówienie  bez  udziału 
Podwykonawców. 

3.10.  Zamawiający  nie  przewiduje  zwołania  zebrania  Wykonawców  w  celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

3.11.  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zaliczek  na  poczet  wykonania 
zamówienia. 

3.12.  W postępowaniu  nie  jest  przewidziany  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.14.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
3.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.16. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 

ust.4 Pzp.
3.17.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 
984, poz. 1047 i poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146 i 
poz. 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605 i poz. 1777).

4.  INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH 
DODATKOWYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH (art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp): 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 Pzp.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 28 dni od podpisania umowy.

Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  do  siedziby Zamawiającego  na  własny 
koszt i odpowiedzialność. 

Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się protokolarnie. 

6.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW :
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O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp; na podstawie art. 24 ust. 

2a  Pzp   Zamawiający  wyklucza  również  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie);

6.2.  udokumentują  posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w 
okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert   (a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie)  wykonali  lub  są  przez  nich 
wykonywane,  co  najmniej  1  dostawy  ciągnika  rolniczego  w  formie  leasingu,  o 
wartości brutto nie mniejszej niż 150 tys. zł w sposób należyty. 
UWAGA 1:W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w 
innej  walucie  niż  PLN  należy  dokonać  przeliczenia  tej  waluty  na  PLN  przy 
zastosowaniu średniego   kursu NBP na dzień  zakończenia  usługi  (w  przypadku 
rozliczania wyłącznie w walutach innych niż PLN).

6.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego 
warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2). 

6.4. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

Za spełnienie  warunku Zamawiający  będzie  rozumiał  dysponowanie  autoryzowanymi 
stacjami  serwisowymi  na  terenie  Polski,  w  odległości  nie   większej  niż  100  km od 
siedziby Zamawiającego (liczonej po trasie niezbędnej do przejechania) i posiada serwis 
mobilny do dostarczanego przedmiotu zamówienia. 

6.5.  wymagania  co  do  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 
wykonanie zamówienia

Wykonawca  musi  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000 zł. 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  niniejszego  warunku  Wykonawcy  są  zobowiązani 
przedłożyć  opłaconą  polisę  ubezpieczeniową  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

str. 6



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

7.  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY, JAKIE  WYKONAWCY  MUSZĄ 
ZŁOŻYĆ W OFERCIE:

7.1.  Dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  warunku,  o  którym  mowa  w 
punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji są:

      
a. 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b. aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji  właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące 
przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c. aktualnego  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne, lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

d. oświadczenie  (wg  załącznika  nr  4  )  o  braku  podstaw do  wykluczenia  na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2a Pzp,

e. oświadczenie (wg  załącznika  nr  6  )  o  przynależności  lub  braku 
przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz 
art.  26 ust.2d  Pzp oraz w przypadku przynależności do grupy kapitałowej 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

UWAGA:  W  przypadku  spółek  cywilnych  do  oferty  należy  dołączyć 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników.

7.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Pzp każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia 
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i  dokumenty  (w  formie  oryginału  lub  kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność  z 
oryginałem przez Wykonawcę):

a. oświadczenie  o  spełnianiu  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  Pzp 
(załącznik nr 2);

W przypadku polegania na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, Wykonawca zgodnie 
z art. 26 pkt 2b Pzp ma obowiązek złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia 
(załącznik nr 3). 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów 
odpowiednich dokumentów wymienionych w punkcie  7.1 lit. a, b, c, d. oraz  7.2 lit. 
a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b. sporządzony  zgodnie  z  wzorem  znajdującym  się  w  załączniku  nr  7  do 
Specyfikacji  wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech 
lat  przed upływem terminu składania  ofert  albo wniosków o dopuszczenie  do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

Dowody dotyczące usług wymienionych w wykazie wymienionym w lit. b określające 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
1) poświadczenie, 
2)  oświadczenie  Wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym 
charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  poświadczenia,  o  którym   mowa 
powyżej. 

Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2  Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie  rodzajów dokumentów, 
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jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. poz. 231).

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.2 lit. b zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca  nie ma  obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

c. opłaconą polisę ubezpieczeniową, o której  mowa w pkt 6.5.,
d. oświadczenie  Wykonawcy  o  tym,  że   autoryzowane  stacje  serwisowe 

dostarczanego  sprzętu  znajdują  się  w odległości  nie  większej  niż  100  km od 
siedziby  Zamawiającego  a  Wykonawca   posiada  serwis  mobilny  do 
dostarczanego przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10).

7.3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a. wypełniony  druk  „OFERTA”, stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszej 
Specyfikacji,

b. zdjęcia  oferowanego  ciągnika  wyraz  z  opisem  (zdjęcia  kolorowe,  minimalne 
wymiary – 10cm x 15 cm) i dokumentacją techniczną 

c. karty katalogowe, prospekty ciągnika;
d. wyciąg ze świadectwa homologacji dla ciągnika.

UWAGA 1:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji 
zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  tj.  przedstawić  pisemne  zobowiązanie  tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia (załącznik nr 3). 

UWAGA 2:
Wszystkie  ww.  dokumenty  winny  być  złożone  w  oryginałach  lub  kopiach 
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  (-y)  uprawnioną  (-e)  do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty 
należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  lub  kserokopii 
potwierdzonej notarialnie. 
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Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski.

UWAGA 3:

1. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt7.1.lit. a,b,c 
niniejszej  Specyfikacji,  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w kraju,  w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji właściwego organu.

2. Dokument, o których mowa w UWADZE 3 w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w UWADZE 3 w pkt 1lit. b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w UWADZE 3 w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca 
zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania. Przepis pkt 2 UWAGI 3 stosuje się odpowiednio.

UWAGA 4:
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  przez  kilku  przedsiębiorców,  każdy  ze 
wspólników  musi  złożyć  dokumenty  wymienione  w  punkcie  7.1.  Specyfikacji.  W 
przypadku  składania  kopii  tych  dokumentów,  kopie  te  winny  być  poświadczone  za 
zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako 
wspólne. 

Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do 
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
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Wspólnicy  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 

8.  SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI:

W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie,  faksem  lub  drogą 
elektroniczną.
Strona,  która  otrzymuje  dokumenty  lub  informacje  pocztą  elektroniczną  lub  faksem, 
zobowiązana  jest  bez wezwania  strony  przekazującej  dokument  lub  informację  do 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za  datę  powzięcia  wiadomości  uważa  się  dzień,  w  którym  strony  postępowania 
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane 
poniżej oraz w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

W  zakresie  proceduralnym  i  merytorycznym  osobą  upoważnioną   do  kontaktu  z 
Wykonawcami jest :

Waldemar Grubski
tel./fax 77 485 43 73

e-mail: ksiegowosc@hydrokankietrz.pl

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

9. WADIUM:

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem oferty.
11.2  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  na  zasadach 
określonych w art. 23 Pzp.
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11.3 Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania  oferty  jedynie  w przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania.
11.4  Oferta  wraz  ze  stanowiącymi  jej  integralną  część  załącznikami  musi  być 
sporządzona  przez  Wykonawcę  ściśle  według  postanowień  niniejszej  Specyfikacji. 
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej Specyfikacji. 
11.5 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11.6  Wszystkie  zapisane  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  muszą  być  kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone 
pieczęcią  imienną  Wykonawcy.  Pozostałe  strony  muszą  być  parafowane.  Do  oferty 
należy  dołączyć   właściwe  umocowanie  do  podejmowania  czynności  w  imieniu 
Zamawiającego. 
Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w tekście  oferty  muszą  być  parafowane  przez  osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.
11.7  Wykonawca  zamieszcza  ofertę  w  kopercie  oznaczonych  nazwą  i  adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na : Dostawę w formie 
leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego”

„NIE OTWIERAĆ przed 21 grudnia 2015, godz. 13:30 ”

W  przypadku  braku  ww.  danych  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 
zdarzenia  mogące  wyniknąć  z  powodu tego  braku,  np.  przypadkowe otwarcie  oferty 
przed  wyznaczonym  terminem  otwarcia,  a  w  przypadku  składania  oferty  pocztą  lub 
pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Pzp 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047 i poz.  
1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146 i poz. 1232 oraz z 2015 
r. poz. 349, poz. 478, poz. 605 i poz. 1777).

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie do dnia 21 grudnia 
2015r. do godz. 12:30. 
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
21 grudnia 2015 r. o godz. 13:30  w siedzibie Zamawiającego.
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Wykonawca  określi  cenę  oferty brutto,  która  stanowić  będzie  wynagrodzenie  za 
realizację  całego  przedmiotu  zamówienia,  podając  ją  w zapisie  liczbowym i  słownie 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia,  zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ, w 
tym  m.in.  koszty  ciągnika  rolniczego,  dostawy,  akcyzę,  cło,  podatki,  koszt  leasingu: 
opłatę  wstępną,  koszty  rat,  koszty  wykupu),  niezbędne  do zrealizowania  zamówienia 
wynikające  wprost  ze SIWZ, jak również w niej  nie  ujęte,  a  bez których  nie  można 
wykonać zamówienia.
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14. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena (koszt) 87%

2 Okres gwarancji 10%

3 Rocznik 3%

Punkty przyznawane za podane w pkt 14 kryteria będą liczone według 
następujących wzorów:

Nr kryterium: Wzór:

1 Cena (koszt)

liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2 Okres gwarancji

liczba punktów =OGof/36 miesięcy*100*waga

gdzie:

str. 14



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

- OGof – oferowany okres gwarancji na dostarczany sprzęt 
podany w miesiącach 

3 Rocznik

Liczba punktów = R*100*waga

Gdzie:

R = 1 pkt, gdy zaproponowany rocznik ciągnika to 2015

R = 0 pkt gdy zaproponowany rocznik ciągnika to 2014.

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wyniki  obliczeń  punktów  przyznawanych  za  poszczególne  kryteria  oceny  będą 
zaokrąglane  przez  każdego  z  członków  Komisji  Przetargowej  do  dwóch  miejsc  po 
przecinku, z tym, że końcówki powyżej 5 będą zaokrąglane w górę (np. 66,666 = 66,67), 
a końcówki 5 i poniżej będą zaokrąglane w dół (np. 66,665 = 66,66).

Oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba  przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja 
zamówienia zostanie  powierzona Wykonawcy,  który uzyska najwyższą ilość punktów 
(łącznie za wszystkie kryteria). 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której 
wzór stanowi załącznik  numer  8 do niniejszej  Specyfikacji.  Termin zawarcia  umowy 
zostanie  określony  w  informacji  o  wynikach  postępowania.  Termin  ten  może  ulec 
zmianie  w przypadku  złożenia  przez  któregoś z  Wykonawców odwołania.  O nowym 
terminie  zawarcia  umowy  Wykonawca  zostanie  poinformowany  po  zakończeniu 
postępowania odwoławczego.

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji (załącznik nr 8).
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp - „Środki ochrony 
prawnej”. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:
a)  Rozporządzenie   Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., 
poz. 964);
b)  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 
wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz.238). 

18. ZAŁĄCZNIKI:

Integralną częścią niniejszej Specyfikacji są:

załącznik nr 1 – Oferta
załącznik  nr  2  -  Oświadczenie  Wykonawcy  w  zakresie  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych
załącznik  nr  3  –  Zobowiązanie  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na 
potrzeby wykonania zamówienia
załącznik  nr  4  –  Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a Pzp,
załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 
ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
załącznik  nr  6  –  Oświadczenie  Wykonawcy  dotyczące  przynależności  do  grupy 
kapitałowej
załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych dostaw
załącznik nr 8 – Projekt umowy
załącznik nr 9 – Parametry techniczne zamawianego zestawu
załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie usytuowania autoryzowanych 
stacji  świadczących  usługi  serwisowe i  gwarancyjne  zamawianego  sprzętu  a  także  w 
sprawie posiadania serwisu mobilnego
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

                                                                                                                      Załącznik nr 1

  
   

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o  przetargu  nieograniczonym na:

Dostawę w formie  leasingu  operacyjnego  ciągnika  rolniczego,  opublikowanego  w 
Biuletynie Zamówień Publicznych    w dniu............ poz.  ..............

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami
i  zakresem określonym w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia za 
całkowitą cenę:

2.
........................................... zł netto + ..................% VAT 
= ...............................................zł brutto

(słownie:................................................................................................................)

W ramach ww. kwoty znajduje się: 

Rodzaj opłaty Ilość Kwota  netto 
(PLN)

VAT 
(23%)

Razem 
(PLN)

Termin płatności

Opłata 
wstępna

1 W terminie  7  dni 
od  dnia 
podpisania 
umowy.

Rata 
wynagrodzenia

Po  dacie  odbioru 
przedmiotu 
leasingu, 
miesięcznie.

Oraz inne opłaty z tytułu Umowy Leasingu, wynoszące: 

Harmonogram opłat (część dotycząca opłat) 
Opłaty Ilość Kwota netto VAT Łączna kwota

Opłata Administracyjna
(w PLN)

1

Opłata  Rejestracyjna 
(w PLN)

1

Cena wykupu (w PLN) 1
W ramach dostawy oferuję:
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

ciągnik rolniczy: 
- nowy/używany
- marka …………………………… 
- model ……………………………. 
- rok produkcji ……………………………. 
- numer fabryczny ……………………………

Nazwa i adres WYKONAWCY :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
NIP ........................................................................
REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………………………………………………….
Numer faksu: ………………………………………………………………….
e-mail ....................................................................................................

1. Gwarantujemy realizację zamówienia w terminach:
Okres  leasingowania:  36  miesięcy  licząc  od  protokolarnego  terminu  odbioru  bez 
zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.
Dostawa kompletnego przedmiotu – w terminie do 28 dni,  licząc od daty podpisania 
umowy.
2. Na zaoferowany ciągnik rolniczy udzielamy gwarancji na okres ........................ (min 
24  miesięcy)  bez  limitu  mth,  od  dnia  podpisania  końcowego  protokołu  odbioru 
bezusterkowego.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych Postanowieniach do Umowy.
4.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  warunkami  zamówienia  oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
7.  Oświadczamy,  że firma nasza spełnia  wszystkie  warunki  określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisach zawartych w art.  22 ust.  1 Pzp  i  nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a Pzp oraz że złożyliśmy wszystkie 
wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

Oświadczamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

8. Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom: 
...............................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................
9.Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania 
nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10.Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany  i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
procedury przetargowej, stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, wyszczególnione w pismach….................................... (podać daty).

  ………………. dnia .................................

                                      Podpisano: ..............................................
                     (uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

             Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na  Dostawę w formie leasingu 
operacyjnego ciągnika rolniczego

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności / czynności∗ określonej w 
przedmiocie  zamówienia,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich 
posiadania.

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

  
Załącznik nr 3

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH 
ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych)

W  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  –  jako  właściciel/wpisany  w 
rejestrze/upoważniony na piśmie∗………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
/nazwa podmiotu/
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
/nazwa Wykonawcy/
przy realizacji zamówienia:
Dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

w zakresie:
1.  udostępnienia  wiedzy i  doświadczenia,  potencjału  technicznego,  osób zdolnych  do 
wykonania ww. zamówienia*
2. wykorzystania zdolności finansowej lub ekonomicznej*

                                  dnia                                                                                                  
podpis  osoby  uprawnionej  do  składania  oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy

  
 niepotrzebne skreślić
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

                                    Załącznik nr 4

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na  Dostawę w formie leasingu 
operacyjnego ciągnika rolniczego,

Oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 a ustawy 
Prawo zamówień publicznych, który mówi, że z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 

1)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość 
ogłoszono,  z  wyjątkiem wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ 
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

str. 22

pieczęć Wykonawcy



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

5) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  osoby prawne,  których  urzędującego członka organu zarządzającego  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary;

9)  wykonawców  będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz. U. poz.  769) - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10)  wykonawców  będących  spółką  jawną,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową, 
spółką  komandytowo-akcyjną  lub  osobą  prawną,  których  odpowiednio  wspólnika, 
partnera,  członka  zarządu,  komplementariusza  lub  urzędującego  członka  organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 
10  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy 
cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

11)   wykonawcę,  który  w  okresie  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania,  w  sposób 
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w 
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wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w stanie  wykazać  za  pomocą  dowolnych 
środków  dowodowych,  jeżeli  zamawiający  przewidział  taką  możliwość  wykluczenia 
wykonawcy  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

                                  dnia                                                                                                  
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy
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                                                                                                             Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, jako – właściciel/upoważniony na piśmie∗

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..**
/nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia/

Oświadczam, że:
1. nie otwarto likwidacji prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej,
2. nie ogłoszono mojej upadłości.

                                  dnia                                                                                                  
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy

                                                                                                                     
 niepotrzebne skreślić
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Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

    Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Oświadczamy, że zgodnie z art. 26 ust. 2d oraz 24 ust. 2 pkt 5 z ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907; 
zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 
811, poz. 915, poz. 1146 i poz. 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605 i poz. 
1777)

należymy/ nie należymy∗ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 184).

2. Lista  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  (wypełnić  tylko  w 
przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, że należy do grupy kapitałowej). 

L
p

Nazwa podmiotu i adres

1. 
2. 
3. 
4. 

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem,  świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

................................... dnia .................                       ..........................................................
(miejscowość)                                                               podpis czytelny lub nieczytelny z 

pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych
 niewłaściwe skreślić
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Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

do podpisu w imieniu Wykonawcy

                                                                                                               Załącznik nr 7 
                                   

WYKAZ WYKONANYCH A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH 
LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH DOSTAW

spełniających wymagania określone w pkt 7.2. lit. b  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................

tel. ........................... faks ............................ e-mail .............................................

Data 
dostawy

Przedmiot dostawy w 
formie leasingu

Wartość 
brutto 

dostawy w 
formie 

leasingu

Zamawiający
(nazwa, adres, telefon)

                             …...............................
Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy
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                                                                                                                  Załącznik nr 8

 UMOWA Nr ……………………

zawarta w dniu ………………………… r. w Kietrzu pomiędzy Stronami: 
Przedsiębiorstwem Komunalnym „Hydrokan” Sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu, 48-130 
Kietrz, ul. Traugutta 15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego  pod  numerem:  89765  posiadającym  NIP:  7480002036  oraz  REGON: 
530577410

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Joachima Kubilasa

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a 
……………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

W wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 
oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 
formie  leasingu  operacyjnego  ciągnika  rolniczego,  zgodnie  z  warunkami 
określonymi w ofercie przetargowej zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu 
ciągnika rolniczego. 
2.  Wykonawca zobowiązuje  się  oddać  Zamawiającemu do używania  na czas  trwania 
leasingu wymieniony w ust. 1 ciągnik nazywany dalej „przedmiotem leasingu”. 
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot leasingu jest: 

1) kompletny, w pełni sprawny, rok produkcji min. 2014 r.; 
2) zgodny  co  do  wymagań  funkcjonalnych,  konstrukcyjnych,  parametrów 

technicznych opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3) wolny od wad fizycznych i prawnych uniemożliwiających jego użycie zgodnie z 

przeznaczeniem. 
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4. Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem przedmiotu 
leasingu. 
5. W ramach niniejszej umowy Zamawiający nabywa prawo opcji zakupu przedmiotu 
leasingu na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  wszystkich  niezbędnych  czynności 
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca dokona rejestracji ciągnika.

§ 2

1. Podstawowy okres umowy leasingu: 36 miesięcy. 
2. Oddanie przedmiotu leasingu do użytku nastąpi w ciągu 28 dni od dnia podpisania 
umowy  i  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego  na  podstawie  bezusterkowego 
protokołu przekazania i odbioru, w którym zostanie dokładnie opisany stan techniczny 
przedmiotu leasingu. Protokół stanowi integralną część umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu przedmiot leasingu: 
1) kompletny,  zdatny  do  umówionego  użytku  o  parametrach  i  wyposażeniu 
zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą; 
2) wraz z kompletną dokumentacją sporządzoną w języku polskim, zawierającą: 

− niezbędną dokumentację tj. deklarację zgodności, instrukcje bezpiecznego 
stosowania,  atesty  i  homologację  dopuszczające  do  eksploatacji  i  ruchu 
drogowego,  przeglądy  techniczne  dopuszczające  do  eksploatacji  i  ruchu 
drogowego, w tym m.in. dowód rejestracyjny; 
− książki serwisowe i karty gwarancyjne wydane przez producenta; 
− dokumenty gwarancyjne określające warunki serwisowania,  m.in.  okresy 
gwarancji,  terminy  usunięcia  wad  i  usterek,  a  także  wskazujące  całość 
świadczeń  gwaranta  na  rzecz  Zamawiającego  oraz  warunki 
odpowiedzialności gwaranta. 
− instrukcje eksploatacji oraz wykaz części zamiennych; 
− instrukcje obsługi w języku polskim 

4.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  przedmiotu  leasingu,  w  tym  w 
szczególności jego stanu oraz przydatności z punktu widzenia celu umowy leasingu. 
5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu leasingu do 
Zamawiającego, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu leasingu. 
6. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przekazania i odbioru, o którym mowa w 
ust. 2, przedmiotu leasingu od Wykonawcy bez zastrzeżeń, stanowi dowód przekazania 
Zamawiającemu  przedmiotu  leasingu  do  korzystania  w  stanie  przydatnym  do 
umówionego użytku. 
7. W przypadku, gdy przedmiot leasingu ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z 
niniejszą umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy 
dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu 
zamówienia  oraz  wyznaczy  Wykonawcy  dodatkowy  termin  na  usunięcie  wad  lub 
braków w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
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Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 
8.  Wykonawca może zlecić  wykonanie  niektórych  czynności  będących  przedmiotem 
umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje 
do ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie, iż powierzy podwykonawcom 
wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia: 
a. …......................................................................................................
b. …...................................................................................................... 
9.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie 
prace, których wykonanie powierzył podwykonawcom. 
10.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przesłania  Zamawiającemu  informacji 
zawierających dane identyfikacyjne podwykonawców. 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 
rozliczeń finansowych z podwykonawcami. 
12.  Realizacja  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  nie  zwalnia 
Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  wykonywanie  obowiązków  umownych. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zapytaniach  skierowanych  do  niego 
przez organy lub osoby trzecie, które będzie dotyczyć przedmiot leasingu w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zapytania, oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom 
informacji najpóźniej w dniu, w którym informację taką przekazał; 
2) dokonać rejestracji ciągnika. 
2. Zamawiający zobowiązuje się: 
1) korzystać z przedmiotu leasingu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem; 
2) utrzymywać przedmiot  leasingu w stanie przydatnym do umówionego użytku 
przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem jego normalnej eksploatacji 
oraz  umożliwić  Wykonawcy  w  uzgodnionym  terminie  zbadanie  stanu  przedmiotu 
leasingu i sposobu jego użytkowania; 
3) ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu, 
niezastrzeżone dla Wykonawcy; 
4) Zamawiający na własny koszt ubezpieczy przedmiot leasingu; 
5) informować Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu leasingu.

3. Przedmiot  leasingu  zostanie  ubezpieczony  na  rzecz  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego  w  towarzystwie  ubezpieczeniowym  (Ubezpieczyciel) 
zaakceptowanym przez Wykonawcę. 

4. Umowa ubezpieczenia będzie pokrywać ochroną ryzyko odpowiedzialności cywilnej 
(OC) na terenie RP, autocasco (AC), ryzyko kradzieży i następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NW).  Umowy ubezpieczenia  pojazdu będą  zawierane  i  wznawiane  z 
zaakceptowanym przez Wykonawcę Ubezpieczycielem. 
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§ 4

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi 
………………… tj.: 
netto    ……………….. (słownie: ……………złotych 00/100),
VAT    ……………..(słownie: …… ………….złotych 00/100)
brutto   …………  (słownie:  …………………złotych 00/100)  

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości ……. %, 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rat leasingowych miesięcznie do 20 
każdego miesiąca, według ustalonego harmonogramu przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy na podstawie faktury VAT.
4. Opłatę wstępną opłatę administracyjną i opłatę rejestracyjną w terminie 7 dni od 
dnia podpisania niniejszej umowy.
5. W razie zwłoki w zapłacie raty leasingowej Zamawiający jest zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.
6. Opłaty,  o  których  mowa  w  ust.  4  cena  zostanie  zapłacona  Wykonawcy  na 
wskazane konto bankowe w terminie 7 dni od daty podpisania umowy – pod warunkiem 
wcześniejszego doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Faktura VAT obejmująca pierwszą ratę leasingową nie może zostać wystawione 
przed  wydaniem  Zamawiającemu  ciągnika  rolniczego  ani  przed  sporządzeniem 
protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego wydanie ciągnika wolnego od wad.
8. Termin  płatności  uważa  się  za  zachowany,  jeżeli  obciążenie  rachunku 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za cenę 
wynikającą z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,  na 
podstawie  odpowiednich  dokumentów  przenoszących  własność  przedmiotu 
leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Zamawiający  przed  spłatą  ostatniej  raty  leasingowej  zobowiązuje  się  złożyć 
oświadczenie o skorzystaniu z prawa zakupu przedmiotu leasingu, a cenę zakupu 
ureguluje w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

§ 6

Przedmiot leasingu musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie:  28  dni od 
podpisania umowy.

§ 7
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1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie odbioru 
techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru 
techniczno - jakościowego w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. Upływ 3 dniowego 
okresu przystąpienia  do odbioru nie może nastąpić  później  niż  ostateczny termin 
wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6.

2. Zawiadomienie należy skierować do:
………  tel.: 77/……… oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: ……….

3. Odbiór  techniczno  -  jakościowy  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego  w 
terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Protokół  odbioru  techniczno  -  jakościowego  zostanie  sporządzony  w  2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

5. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno - jakościowego nie stwierdzi się usterek, lub 
jeśli zostaną one usunięte natychmiast, strony będą mogły przystąpić bezzwłocznie 
do odbioru końcowego wskazanego w ust. 10. W takim przypadku protokół odbioru 
techniczno  -  jakościowego  będzie  uzupełniony  o  stosowny  wpis  dotyczący 
dokonania odbioru końcowego.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek 
lub  odstępstw  od  wymagań  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  ich 
usunięcia  lub  dokonania  zmian  zgodnie  z  opisem.  W takim przypadku  zostanie 
sporządzony  protokół  o  stwierdzonych  usterkach  lub  odstępstwach  w  2 
egzemplarzach,  po  1  dla  każdej  ze  stron  i  podpisany  co  najmniej  przez 
Zamawiającego.  W  protokole  tym  Zamawiający  ustali  dokładny  termin  odbioru 
końcowego, o którym mowa w ust.9.

7. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od 
umowy.

8. Odbioru  techniczno  -  jakościowego  przedmiotu  umowy  dokona  minimum  2 
przedstawicieli  Zamawiającego  w  obecności,  co  najmniej  1  przedstawiciela 
Wykonawcy.  Poczytuje  się,  że   jeśli  ze  strony  Wykonawcy  nie  weźmie  w  nim 
udziału  żaden  przedstawiciel,  Wykonawca  zaakceptował  protokół  odbioru 
techniczno-jakościowy bez uwag. 

9. W przypadku,  o  którym mowa w ust.  6,  odbiór  końcowy przedmiotu  umowy 
odbędzie się w siedzibie Zamawiającym w terminie określonym w protokole odbioru 
techniczno-  jakościowego.  Odbioru  końcowego  dokona  min.  2  przedstawicieli 
Zamawiającego, w obecności, co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Protokół 
odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w 
terminie  określonym  w  protokole  odbioru  techniczno  -  jakościowego.  Odbioru 
końcowego dokona min. 2 przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej 
1 przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony 
w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie 
strony. 
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11. Dla  3  pracowników  Zamawiającego  Wykonawca  przeprowadzi  wymagane 
szkolenia z zakresu obsługi przedmiotu umowy - pojazdu i wyposażenia. Szkolenie 
odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego,  eksploatującej  dostarczony  pojazd  w 
terminie ustalonym przez strony umowy. Protokoły z przeprowadzenia szkoleń wraz 
z adnotacją o osobach, które je odbyły będą sporządzane w 2 egzemplarzach, po 1 
egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

§ 8

Do pojazdu i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
• komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
• dowód rejestracyjny ciągnika rolniczego,
• kartę pojazdu
• wszelkie przedmioty dostarczone przez producenta, niezbędne do prawidłowego 

użytkowania ciągnika rolniczego,
• następującą dokumentację w języku polskim obejmującą:

− książkę serwisową ciągnika rolniczego,
−  fabryczną  instrukcję  obsługi  ciągnika  rolniczego  wraz  z  wszystkimi 
dokumentami  niezbędnymi  do  prawidłowej  eksploatacji  przez  Zamawiającego 
ciągnika rolniczego – 1 komplet,
− protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane – 1 
komplet,
− atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia – 1 komplet,
− odpis dokumentu gwarancyjnego ze wskazanymi warunkami gwarancji,
− dokumentacja UDT – jeśli jest wymagana,
− wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,
− świadectwo homologacji na terenie RP- jeśli jest wymagane,
− katalog części zamiennych,
− certyfikat CE – jeśli jest wymagany.
- inne dokumenty załączane przez dostawcę sprzętu.

§ 9

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela …............. miesięcznej gwarancji – 
bez limitu mth.. 

2. Okres  gwarancji  liczy  się  od  dnia  podpisania  przez  obie  strony  bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego.

3. W  ramach  dokonanego  przelewu  uprawnień  z  gwarancji  Zamawiający  wydaje 
Wykonawcy  w  dniu  wydania  przedmiotu  leasingu  dokumenty  gwarancyjne 
dotyczące przedmiotu leasingu.

4. Zamawiający  niezwłocznie  poinformuje  Wykonawcę  o  ujawnionych  wadach  w 
przedmiocie leasingu.
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5. W okresie  gwarancji  naprawy przedmiotu  umowy  wykonywane  będą  bezpłatnie 
przez  serwis  Wykonawcy  w siedzibie  Zamawiającego.  W okresie  gwarancyjnym 
Wykonawca zapewni przyjazd serwisu w terminie do 24 h od daty zgłoszenia usterki 
przez Zamawiającego - z zastrzeżeniem, że usterki zgłoszone w piątek będą usuwane 
w następujący po nim poniedziałek.

6. Zaistniałe usterki w dostarczonym sprzęcie w okresie gwarancyjnym usuwane będą 
bezpłatnie przez Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

7. W  przypadku,  gdy  naprawa  przedmiotu  umowy  wymagać  będzie  interwencji 
autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane 
będą bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez Wykonawcę

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  bezpłatnych  przeglądów 
gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji. 

9. Wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji 
ponosi w całości Wykonawca. 

10. W  przypadku  trwającej  ponad  7  (siedem)  dni  roboczych  Wykonawca  zapewni 
Zamawiającemu nieodpłatnie zastępczy ciągnik rolniczy o parametrach technicznych 
i  właściwościach  użytkowych  co  najmniej  takich  samych  jak  ciągnik  rolniczy 
stanowiący przedmiot umowy.

11. W przypadku gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej będą mniej 
korzystne niż zawarte w umowie, zastosowanie mają zapisy umowy.

§ 10

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1;
2) za nie przekazanie w terminie określonym w § 6 przedmiotu leasingu w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  o  którym mowa w § 4 ust.  1  za  każdy dzień 
opóźnienia;
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji  
uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji;
4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu leasingu Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  za  uchylanie  się  od  podpisania 
dokumentów przenoszących własność przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 5 
ust. 1 umowy.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z 
należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 11

1. Zamawiający może odstąpić  od umowy bez obowiązku uiszczenia  kar  umownych, 
jeżeli:
a) opóźnienie w wydaniu przedmiotu leasingu przekroczy dodatkowy termin określony 
w § 2 ust. 7.
b) Wykonawca,  pomimo  uprzednich  pisemnych  zastrzeżeń  Zamawiającego,  nie 
wykonuje  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  warunkami  umowy  lub  wskazówkami 
Zamawiającego,
c) nastąpiło  ogłoszenie  upadłości  lub  wszczęta  likwidacja  Wykonawcy,  z  wyjątkiem 
likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia formy organizacyjno-prawnej,
2.  Zamawiający  może  odstąpić  od umowy bez  obowiązku  uiszczenia  kar  umownych 
również  w  razie  wystąpienia  istotnych  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, stosownie do przepisu art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  przyczyny 
uzasadniającej odstąpienie.

§ 12.

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy może  nastąpić  wyłącznie  za 
zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13

1.  Strony  dopuszczają  dokonywanie  zmian  treści  umowy,  w  następujących 
okolicznościach:
1)  zmiana  stawki  i  kwoty  podatku  VAT,  w  przypadku  wejścia  w  życie  zmian 
odpowiednich przepisów prawa,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego,
b)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w terminie,  o  okres 
działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
2. Strony dopuszczają powierzenie innemu Wykonawcy wykonania określonego zakresu 
przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wskazanych  w ust.  1  pkt  2  lit.  b   niniejszego postanowienia  nastąpi  zmiana  terminu 
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  a  powierzenie  innemu  Wykonawcy  spowoduje 
skrócenie tego terminu.
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3.  Powierzenie  o  którym  mowa  w  ust.  2  nastąpi  na  koszt  i  ryzyko  pierwotnego 
Wykonawcy. 

§ 14

Jeżeli  przedmiot  leasingu  jest  wadliwy,  Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  bez 
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia przez Wykonawcę, jeżeli 
mimo dwukrotnej naprawy przedmiot leasingu nie nadaje się do korzystania zgodnie z 
przeznaczeniem.

§ 15

1.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dołączenie  do  umowy  jako  integralną  jej  część 
obowiązującej u wykonawcy tabeli opłat i prowizji, o ile zawarte w niej postanowienia 
nie  pozostają  w  sprzeczności  z  treścią  SIWZ,  w  tym  w  szczególności  Istotnymi 
Postanowieniami  do  Umowy,  nie  nakładając  na  Zamawiającego  dodatkowych, 
niezależnych  od  Zamawiającego  opłat  i  prowizji  związanych  z  należytą  realizacją 
umowy leasingu w zakresie przewidzianym w SIWZ. 
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a Ogólnymi Warunkami 
Leasingu  (OWL)  przedstawionymi  przez  Wykonawcę,  pierwszeństwo  będą  mieć 
postanowienia  zawarte  w  SIWZ,  w  tym  w  szczególności  Istotne  Postanowienia  do 
Umowy

§ 16

1. We  wszystkich  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  umową 
zastosowanie  mają  postanowienia  przepisów  powszechnie 
obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny i 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po 
wyczerpaniu  postępowania  pojednawczego  będzie  rozstrzygał  sąd 
właściwy dla Zamawiającego

3. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednakowo  brzmiących 
egzemplarzach,  w  tym  dwa  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla 
Wykonawcy. 

               ZAMAWIAJĄCY :              WYKONAWCA :
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Załącznik nr 9

PARAMETRY TECHNICZNE ZAMÓWIONEGO CIĄGNIKA

I. CIĄGNIK ROLNICZY
1. moc nominalna 100-110 kM,
2. silnik:

a. silnik 4-cylindrowy Turbo Intercooler
b. moc silnika znamionowa minimum 100 kM,
c. układ dolotowy – turbodoładowany,
d. spełniający normę emisji spalin 4a/3B bez konieczności 

stosowania filtra cząstek stałych i płynu AdBlue
e. wentylator silnika ze sprzęgłem visco,

3. układ napędowy:
a. skrzynia biegów – mechaniczna, zsynchronizowana,
b. ilość biegów – minimum 4, 2 zakresy minimum 16 (przód) i 16 tył 

(z powerschiftem),
c. zmiana kierunku jazdy – minimum mechaniczna,
d. zakres prędkości – 2,2 – 40 km/h,
e. załączenie przedniej osi – elektrohydrauliczne, 
f. blokada mechanizmu różnicowego – elektrohydrauliczna

4. układ hamulcowy:
a. hamulce na przednią i tylną oś,

5. układ hydrauliczny:
a. w układzie otwartym,
b. instalacja hydrauliczna minimum 3 pary,
c. wydajność pompy hydraulicznej minimum 55 l/min.,
d. system sterowania – elektrohydrauliczne,

6. trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ):
a. maksymalny udźwig tylnego TUZ – minimum 4000 kg,
b. udźwig tylnego TUZ w całym zakresie – minimum 3500 kg,

7. tylny WOM:
a. sprzęgło WOM – niezależne, jednotarczowe, suche,
b. załączanie – elektrohydrauliczne (dodatkowo na błotniku),
c. zakresy prędkości – minimum 540/540E/1000 obr./min,

8. przedni WOM 
a. udźwig przedni TUZ – minimum 2,4 t. z mocą minimum 60 KM
b. sprzęgło WOM – mokre załączane elektrohydraulicznie,
c. zakres prędkości wałka – minimum 1000 obr./min,

9. wymiary i masy:
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a. rozstaw osi – minimum 2250 mm,
b. masa własna z oprzyrządowaniem – min. 4700 kg,

10. ogumienie:
a. ogumienie tył –  480/70 R34,
b. ogumienie przód – 420/70 R24,

11. wyposażenie dodatkowe uwzględniające specyfikację pracy ciągnika:
a. dodatkowe światła mijania na słupkach przednich kabiny,
b. minimum 2 światła robocze przednie na dachu kabiny i 2 tylne;
c. fotelik boczny składany z pasem bezpieczeństwa,
d. fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym
e. minimum 2 światła ostrzegawcze pomarańczowe,
f. klimatyzacja,
g. minimum 6 wyjść hydraulicznych tylnych z regulatorem 

przepływu,
h. minimum 2 wyjścia hydrauliczne przednie,
i. błotniki tylne ze sterowanie dla podnośnika tylnego i WOMu,
j. zaczep transportowy tylny mechaniczny z regulacją wysokości,
k. system jazdy pozwalający na zatrzymanie ciągnika i ponowne 

ruszenie za pomocą pedału hamulca,
l. 1 i 2-obwodowa instalacja pneumatyczna dla hamulców przyczepy.
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Załącznik nr 10 

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie usytuowania  autoryzowanych stacji 
świadczących usługi serwisowe i gwarancyjne zamawianego zestawu (sprzętu)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego

Oświadczam, że autoryzowana stacja serwisowa  zapewniająca naprawę dostarczanego 
sprzętu  znajduje  się  w  odległości  nie  większej  niż  100  km  od  miejsca  siedziby 
Zamawiającego  a  Wykonawca  posiada  serwis  mobilny  do  dostarczanego  przedmiotu 
zamówienia. 

Oświadczam,  że  firma,  którą  reprezentuję  dysponuje  autoryzowanymi  stacjami 
serwisowymi na terenie Polski:

l.p. nazwa stacji adres

i posiadamy serwis mobilny dla dostarczonego sprzętu i dokonanego montażu:

l.p. nazwa mobilnego serwisu typ/model

………………………………
………………………………

…..
………………………………
………………………………

…..
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………………………………
………………………………

…..**
/nazwa Wykonawcy lub nazwy 

Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie 

zamówienia/
….., dnia ….  
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