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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 
 
I.   Nazwę oraz adres Zamawiającego; 
II.   Tryb udzielenia zamówienia; 
III.   Opis przedmiotu zamówienia; 
IV.   Informacje dodatkowe; 
V.   Termin wykonania zamówienia; 
VI.   Warunki udziału w postępowaniu; 
VII.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia; 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami; 

IX.   Wymagania dotyczące wadium; 
X.   Termin związania ofertą; 
XI.    Opis sposobu przygotowania ofert; 
XII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny; 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach; 

XVIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; 
XIX. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp; 
XX.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 
XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego; 
Załącznik nr 1a - Opis oferowanej ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem; 
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;  
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy; 
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Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 
NIP: 525-15-75-083 
e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
Telefon (22) 754 26 10 
Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 
Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.ogrod-powsin.pl 
Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  
GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

 
Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp". 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie Pzp, 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 
zm.) dalej „Kc” oraz innych mających związek z przedmiotem zamówienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

 
Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki wielofunkcyjnej - 
jednej szt. wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu 
operacyjnego na okres 60 miesięcy z opcją wykupu.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Istotne 
postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia. 

4. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Na podstawie przepisu art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie równoważności 
oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania 
przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego 
producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy 
rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty 
załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie 
warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również 
sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów 
poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu 
zamówienia. 

5. Jeżeli  gdziekolwiek  w  SIWZ  Zamawiający  wskazał  znak  towarowy,  patent,  
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, 
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aprobaty, specyfikacje techniczne  lub  systemy  referencji  technicznych  Zamawiający  
dopuszcza  rozwiązania równoważne  opisywanym  pod  warunkiem,  że  będą  one  o nie  
gorszych  właściwościach i jakości. 

6. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony 
sprzęt oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 

7. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
- 66114000-2 „Usługi leasingu finansowego” 
- 43261100-1 „Ładowarki mechaniczne” 
- 43261000-0 „Koparki mechaniczne” 

 
Rozdział IV. 

Informacje dodatkowe 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi 
obejmować realizację całości zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Na podstawie przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany 

umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców.  

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia, zgodnie z przepisem art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
Wykonawców o których mowa w przepisie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

12. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy ul. 
Prawdziwka 2 w Warszawie. 

13. Powołując się na przepis art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

 
Rozdział V. 

Termin wykonania zamówienia 
 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od 
dnia zawarcia umowy, 60 miesięcy leasingu operacyjnego w możliwością wykupu 
przedmiotu zamówienia po tym terminie. 

 
Rozdział VI. 

Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

 
Rozdział VII. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,  
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania. 
Forma dokumentów: 
Oświadczenie musi być złożone w formie oryginału. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te ma potwierdzać brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 
wykluczenia z postępowania. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienie są również traktowani wykonawcy składający ofertę w formie spółki 
cywilnej. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w takim 
przypadku mają zastosowanie poniższe zapisy: 
1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia 

z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców; 

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ; 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli 
dotyczy): 

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy 
2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Zamawiający żąda: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 



 

Strona 6 z 38 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie przepisu art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) 
lit. a) SIWZ. 

7. Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 5 pkt 
2) lit. a) SIWZ od podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 
pkt 2) lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
Forma dokumentów: 
Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 10 SIWZ musi być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) SIWZ w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wskazane przez Wykonawcę i pobrane 
samodzielnie przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający 
żąda przedłożenia ich tłumaczenia na język polski. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) SIWZ, które znajdują się w posiadaniu 
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
zamawiającego zgodnie z przepisem art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w przepisie 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
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14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) lit. a) SIWZ składa każdy z nich. 

16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 
mowa w Rozdziale VII ust. 10 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

17. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy: 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1993) – dalej zwane “Rozporządzeniem”. 

 
Rozdział VIII. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których wymagana 
jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ - 1/ZP/2020. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej lub osobiście na adres: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie  
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 
z dopiskiem „Nr ref.: 1/ZP/2020”. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z 
późn. zm.) należy kierować na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane  
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 
Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, 
że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana 
oferty; 

2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
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3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym 
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego 
adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy; 

4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na 
który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego  
o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten 
dokument na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl także w wersji elektronicznej, 
umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 
Rozdział IX. 

Wymagania dotyczące wadium. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział X. 
Termin związania ofertą. 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
Rozdział XI. 

Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1 do SIWZ i Opis oferowanej ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem 
sporządzony wg wzoru  stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ; 

2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1-4 SIWZ; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa  
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o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii; 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania 
przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

5) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego 
podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp; 

6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy; 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz oferta musi być podpisana, czyli musi być opatrzona 
własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację 
osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być 
przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W 
sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach 
złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska 
umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert w formie elektronicznej. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28/02/2020 r. do godz. 12.00 na 
adres: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa. 

9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 
treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy 
zaadresować w wzoru: 

OFERTA NA:  
Dostawę ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem  

do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego  - 
znak sprawy 1/ZP/2020  

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ………….2020 r.  
PRZED GODZ. 12:30 

10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci). 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty 
przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno 
być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i 
oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty 
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Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało 
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 
kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

13. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a 
wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej 
ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć 
także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

14. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/ 
Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty wynika z pełnomocnictwa — winno być ono udzielone (podpisane) przez 
osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do 
oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
notarialnie. 

15. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

16. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
Ofertę. 

17. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza 
Oferty. 

18. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. 

19. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) powinny zostać 
umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” 
dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we 
właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony 
oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 
3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. 
obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje 
daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w 
dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim 
kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z 
pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie 
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VIII 
SIWZ, gdyż przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

23. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
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lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

 
 

Rozdział XII. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Miejsce składania ofert - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa w Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 28/02/2020 r. do godz. 12:00. 
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 
4. Miejsce otwarcia ofert - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa (sala konferencyjna w budynku „Gronówek”).  

5. Termin otwarcia ofert w dniu składania ofert o godz. 12:30 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 

pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 
7. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 
9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w przepisie art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp. 
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ogrod-powsin.pl 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

Rozdział XIII. 
Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zobowiązany 

jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczoną 
jako sumę: 
a) wartości pierwszej raty leasingowej tj. wpłaty początkowej stanowiącej 10% ceny 

ofertowej ładowarki; 
b) wartości równych 59 rat leasingowych; 
c) wartości wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% ceny ofertowej ładowarki. 

2. Cena brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm). Według ustaleń 
Zamawiającego stawka podatku VAT wynosi 23%. 

3. W cenie brutto należy uwzględnić wszelkie koszty, opłaty, podatki, wydatki, daniny i inne 
świadczenia, w tym koszty dostaw materiałów i urządzeń, które Wykonawca zobowiązany 
jest ponieść w związku z prawidłową realizacją zamówienia. 

4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc 

po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 
1) ułamek kończący się na trzecim miejscu po przecinku cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić 

należy w dół, 
2)  ułamek kończący się na trzecim miejscu po przecinku cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić 

należy w górę. 
6. W przypadku, gdy cena po przecinku wynosi zero groszy Wykonawca nie ma obowiązku 

określania ceny zgodnie z powyższą zasadą. 
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7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną 
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i 
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. Rozliczenia będą prowadzone w 
złotych polskich. 

 
Rozdział XIV. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający 

będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami: 
 

1) Kryterium „Cena” - waga 60 %, 
2) Kryterium „Termin wykonania  zamówienia” - waga 20 %, 
3)    Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” - waga 20 % 
 
Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) W ramach kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia.  
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 
Cmin 

C = ----------------- x 60 pkt, 
Cbad 

gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę brutto spośród wszystkich ofert 
niepodlegających odrzuceniu, 
Cbad – oznacza cenę brutto zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”. 
 
Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z zasadami matematycznymi. 

 
2) W ramach kryterium „Termin wykonania  zamówienia”, oznaczone jako „T”, oferta 

zostanie oceniona na podstawie określonego przez Wykonawcę w pkt 1 w formularzu 
oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, terminu wykonania zamówienia: 
 
Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”, zostanie 
dokonana na podstawie poniższej punktacji: 

Termin wykonania 
zamówienia 

Liczba punktów przyznanych 
badanej ofercie w kryterium termin 
wykonania zamówienia „T” 

60 dni kalendarzowych 0 

57 dni kalendarzowych 2 

54 dni kalendarzowych 4 

51 dni kalendarzowych 6 

48 dni kalendarzowych 8 

45 dni kalendarzowych 10 

42 dni kalendarzowych 12 

39 dni kalendarzowych 14 

36 dni kalendarzowych 16 

33 dni kalendarzowych 18 
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30 dni kalendarzowych 20 

poniżej 30 dni 
kalendarzowych 

20 

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium  
„Termin wykonania zamówienia” „T” wynosi 20 pkt. 

 
UWAGA: Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia 
wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku podania przez 
Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez 
Zamawiającego w pkt 1 do formularza ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z treścią SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 1 w formularzu ofertowym terminu 
wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny 
termin wykonania zamówienia 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a w 
ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. 
 
Minimalny termin wykonania zamówienia, za który Wykonawca może otrzymać 
maksymalną liczbę punktów w kryterium, wynosi 30 dni kalendarzowych. Wykonawca, 
który zaoferuje termin wykonania zamówienia, krótszy niż 30 dni kalendarzowych od 
dnia zawarcia umowy otrzyma 20 pkt. Zamawiający nie przyznaje dodatkowych 
punktów za realizację zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni kalendarzowych. 

 
3) W ramach kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”, oznaczone jako „G” zostanie 

ocenione na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę wydłużenia okresu 
gwarancji ponad minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jaki Wykonawca jest 
zobowiązany udzielić. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji Wykonawca 
zaznaczy odpowiednią liczbę miesięcy w pkt 2 w formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą Wykonawca udzieli Zamawiającemu dodatkowy 
okres gwarancji na ładowarkę. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru ładowarki. Wykonawca otrzyma następującą 
liczbę punktów za: 

- zaoferowany okres gwarancji: 24 miesiące - 0 pkt, 
- wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy (okres gwarancji - 36 miesięcy)  - 10 pkt, 
- wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące (okres gwarancji - 48 miesięcy)  - 20 pkt. 

 
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu 
ofertowym w pkt 2, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia 
okresu gwarancji na ładowarkę i oferuje 24-miesięczny okres gwarancji, a w ramach 
ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt 
1 zaoferuje okres gwarancji poniżej minimalnego wymaganego okresu 24 miesięcy 
Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 
Zamawiający nie przyznaje dodatkowej liczby punktów za oferowanie wydłużenia 
okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużony okres 
gwarancji powyżej 24 miesięcy, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 
wydłużony okres gwarancji na dostarczoną ładowarkę o 24 miesiące i taki okres 
wydłużonej gwarancji wpisze do umowy. 
 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby 
punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

 
Łączna liczba  punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C + T + G 
gdzie: 
S - łączna suma punktów badanej oferty 
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 
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T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania 
zamówienia” 

G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowy okres 
gwarancji” 

4. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli nie można wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział XV. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie przepisów 

art. 94 ustawy Pzp, z uwzględnieniem przepisów art. 139 ustawy Pzp. 
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
Rozdział XVI. 

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

 
Rozdział XVII. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

 
1. Istotne postanowienia umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i 

zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy. 
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z 
uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 
   

Rozdział XVIII. 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.11)) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) 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); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o  świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Rozdział XIX. 
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy 
 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może 
wykluczyć Wykonawcę: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655)  
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366  
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 
912, 1495 i 1655). 

 
Rozdział XX. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony 

prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
Rozdział XXI. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac 
Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-
00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 

▪ Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia   /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer  „Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z 
osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu 
operacyjnego” znak sprawy - 1/ZP/2020 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana  - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i 
realizacji umowy o zamówienie publiczne; 

mailto:iod@pan.pl


 

Strona 17 z 38 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 201 r., poz. 1429) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez 
Zamawiającego; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z innych 
przepisów prawa; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w 
przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 
wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy, a w przypadku danych osobowych 
przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i 
realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ;2   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

 
 

                                                           
1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Wzór  

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

 
OFERTA 

(formularz ofertowy) 
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 ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę  
w postępowaniu pn.: „Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN 
Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego” - znak sprawy nr 
1/ZP/2020, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ brutto: 
 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie …………………………………………… złotych ……..……............................groszy) 
w tym: 
VAT (…… %) w kwocie ....................zł, 
Cena oferty netto…………………………........................................zł 
(słownie: .......................................................................złotych…………. groszy). 
 

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia 
obliczoną jako sumę: wartości pierwszej raty leasingowej tj. wpłaty początkowej (10% ceny 
ofertowej ładowarki), wartości równych 59 rat leasingowych oraz wartości wykupu 
przedmiotu leasingu stanowiąca 1% ceny ofertowej ładowarki 
Składniki ceny łącznej: 

L.p Wyszczególnienie opłat za leasing 
operacyjny ładowarki wraz z osprzętem 

Wartość 
netto w 

PLN 

Wartość 
podatku 

VAT w PLN 

Wartość 
brutto w 

PLN 

1 Pierwsza rata leasingowa tj. wpłata 
początkowa stanowiąca 10% ceny 
ofertowej ładowarki 

………… …………... ……….. 

2 Podać wartość pojedynczej raty, która 
będzie spłacana w 59 równych ratach 
leasingowych 
……………………..zł netto 
podatek VAT………...zł o stawce ……% 
……………………..zł brutto 

Suma 59 rat leasingowych 

………… …………… …………. 

3 Wartość wykupu przedmiotu leasingu 
stanowiącą 1% ceny ofertowej ładowarki 

……….. ……………. ………….. 
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Razem: 
Suma pozycji nr 1, 2 i 3: 
Poz. 1 - pierwsza rata leasingowa tj. wpłata 
początkowa stanowiąca 10% ceny ofertowej 
ładowarki 
Poz. 2 - 59 równych rat leasingowych 
Poz. 3 - wartość wykupu przedmiotu leasingu 
stanowiącą 1% ceny ofertowej ładowarki. 

………… …………… …………. 

 
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …………. (proszę 

podać) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (nie później niż 60 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedział czasowy wykonania  zamówienia 
został określony w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 2). 
Uwaga: Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, który podlega 
punktacji. 

2. Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na dostarczoną ładowarkę ponad wymagany 
przez Zamawiającego okres 24 miesięcy liczonej od daty podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru. 

Zaznacza Wykonawca w zależności jaki wydłużony okres gwarancji oferuje 
 
(*właściwe zaznaczyć): 

                   o 12 miesięcy 

                   o 24 miesiące 

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu 
ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji 
na dostarczoną ładowarkę i oferuje 24-miesięczny okres gwarancji, a w ramach ww. 
kryterium oferta otrzyma 0 pkt. 
3. OŚWIADCZAMY, że Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty i do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia 
umowy według wzoru określonego w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. OŚWIADCZAMY, że (*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli 
dotyczy): 
- nie zamierzamy powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom 
- zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym 

podwykonawcom: 
 

Część przedmiotu zamówienia 
powierzana do wykonania 

podwykonawcy 
Nazwa podwykonawcy 

Określenie części zamówienia 
powierzanej do wykonania 
podwykonawcom (% lub w zł)  

   

 
7. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych (jeżeli dotyczy): 
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Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub 
odpowiednie odesłanie do dokumentu 

wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 5 
pkt 2 SIWZ ): 

Adres strony internetowej 
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy 

danych 

  

 

8. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem   bądź małym  lub średnim 

przedsiębiorstwem    (właściwe zaznaczyć) 
 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 
36):  
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO3. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu4. 

10. Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty: 
(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru opcji b), 
należy uzupełnić wymagane informacje, a opcję a) przekreślić) 
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty 
będzie prowadził do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego 
wskazuję(emy) informacje, o których 
mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp: Nazwa 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego5 

Wartość towaru lub usługi bez podatku 
od towarów i usług 

………………………………………………… ………………………………………………. 
………………………………………………… ………………………………………………. 

 
11. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r., 
poz. 1010 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (wypełnić jeżeli dotyczy, 
w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zastosowanie mają zapisy 
określone w Rozdział XII ust. 19 SIWZ) 

                                                           
3  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
4  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
5  Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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12. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 
 
13. Do oferty dołączono następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Opis oferowanej ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem 
(Załącznik nr 1a do SIWZ) 

2) …………………………………… 
3) ………………………………… 

 
 

……………….……………………….. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

 
Opis oferowanej ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem 

 
Marka ładowarki: ………..…………………………………………….. 
     (proszę podać nazwę marki ładowarki)   

 
Nazwa modelu ładowarki: …………….……………………… 
     (proszę podać nazwę modelu ładowarki) 
 
Minimalne wymagania warunki techniczne ładowarki: 

Lp. Warunki techniczne Parametry minimalne  dla 

ładowarki wielofunkcyjnej 

Wypełnia Wykonawca 

podając dla oferowanej 

ładowarki wielofunkcyjnej 

oferowane właściwości 

ładowarki 

wielofunkcyjnej/parametry6 

1 Rok produkcji fabrycznie nowy, rok produkcji 

2020 r 

 

2 Moc silnika Minimum 26 KM  

 

Wymagane minimalne wyposażenia ładowarki: 

Lp. Wyposażenie Wymagane 

dla ładowarki 

Wykonawca 

podaje dla 

oferowanej 

ładowarki 

(wpisać 

TAK/NIE)7 

1 Zawór antypoślizgowy - 4WD wymagane  

2 Hydrauliczny regulator poziomu narzędzia wymagane  

3 System pływający narzędzi (gdy jest 

samopoziomowanie) 

wymagane  

4 Amortyzator ładunku wysięgnika do płynnej jazdy wymagane  

5 Joystick wielofunkcyjny wraz z pakietem 

dodatkowych funkcji elektrycznych 

wymagane  

6 Dodatkowy balast tylni, 29 kg 4 szt. wymagane  

                                                           
6 Brak podania przez Wykonawcę wymaganego wyposażenia powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z 

SIWZ. 
7 Brak podania przez Wykonawcę wymaganego wyposażenia powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z 

SIWZ. 
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7 Tylni balast boczny 2 x 90 kg wymagane  

8 Hak holowniczy kulowy 50 mm ze sworzniem wymagane  

9 Kabina  z ogrzewaniem i oświetleniem drogowym 

+ klimatyzacja 

wymagane  

10 Wyjście hydrauliczne z tyłu - zasilanie podwójne wymagane  

11 pojedynczy wysięgnik teleskopowy wymagane  

12 Napęd na 4 koła wymagane  

13 amortyzowany fotel z podłokietnikiem i pasami 

bezpieczeństwa 

wymagane  

 

Wymagana gwarancja: 

 

1) gwarancja określona na warunkach ogólnych (min. 24-miesięczna): ……………….. 
                    (proszę podać) 

Minimalne wymagania osprzętu do ładowarki: 

Lp. Nazwa osprzętu Minimalne parametry Wypełnia Wykonawca 

podając dla 

oferowanego osprzętu 

oferowane właściwości 

/parametry8 

1 Łyżka Łyżka "4w1" wielofunkcyjna 

(łyżka, spychacz, równiarka, 

chwytak) - szer. 1450 mm, 

pojemność 300 l, z zębami 

 

2 Odkurzacz do liści 1200 mm z zasobnikiem  

3 Pionowa platforma 

koszowa 

osobowa (obciążenie do 200 kg)  

4 Przyczepa samo 

wyładowcza 

1-osiowa (ładowność do 

1200kg) z dodatkowymi burtami 

o szer. 300 mm 

 

5 Kosiarka do trawy szerokość cięcia 1500 mm z 

koszem (pojemność 800 l) wraz 

z zestawem rozdrabniającym 

 

                                                           
8 Brak podania przez Wykonawcę wymaganego wyposażenia powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z 

SIWZ. 
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6 Przycinarka krawędzi 

trawników 

z regulowaną głębokością cięcia 

wraz z kołem podporowym 

 

7 Frez do usuwania pni 

tarczowy 

z tarczą tnącą o średnicy 540 

mm 

 

8 Minikoparka o głębokości kopania do 1500 

mm z łyżką o szer. 250 mm z 

zębami  

 

 

 

 

……………….............................................................. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
wzór 

 
Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

 
Wykonawca: 

……………………………………
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie 
w formie leasingu operacyjnego” - znak sprawy nr 1/ZP/2020, oświadczam co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
 
..............................................., dnia ..................................                
................................................ 
        miejscowość                           podpis  
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………… 
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..............................................., dnia ..................................                

................................................ 
        miejscowość                           podpis  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.:  
………………………………………………………………..……….……………………………

…………..…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
..............................................., dnia ..................................                
................................................ 
        miejscowość                           podpis  
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
……………………………………………………………………………………………………..…

……..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
..............................................., dnia .................        ................................ 
        miejscowość                           podpis  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
..............................................., dnia .........................         ……………………….. 
        miejscowość                           podpis  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
wzór 

 
Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

 
 
Wykonawca: 

……………………………………
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………
…………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie 
w formie leasingu operacyjnego” - znak sprawy nr 1/ZP/2020 oświadczam/my, że: 
 

a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r., poz. 369 z późn. 
zm.), wraz  z  następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:* 

1) ………………………………………………………………...…………………… 
2) …………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………… 

 
b)  nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złoży 

odrębne oferty* 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 
 
..............................................., dnia ..................         ................................... 
        miejscowość                                 podpis 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki wielofunkcyjnej - 

jednej szt. wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie 

leasingu operacyjnego o poniższej minimalnej specyfikacji technicznej  

1) Specyfikacja ładowarki wielofunkcyjnej - minimalne wymagania 

a) ładowarka wielofunkcyjna minimum 26 KM. Rok produkcji 2020  r. 

b) Zawór antypoślizgowy - 4WD 

c) Hydrauliczny regulator poziomu narzędzia 

d) System pływający narzędzi (gdy jest samopoziomowanie) 

e) Amortyzator ładunku wysięgnika do płynnej jazdy 

f) Joystick wielofunkcyjny wraz z pakietem dodatkowych funkcji elektrycznych 

g) Dodatkowy balast tylni, 29 kg 4 szt. 

h) Tylni balast boczny 2 x 90 kg 

i) Hak holowniczy kulowy 50 mm ze sworzniem 

j) Kabina  z ogrzewaniem i oświetleniem drogowym + klimatyzacja 

k) Wyjście hydrauliczne z tyłu - zasilanie podwójne 

l) pojedynczy wysięgnik teleskopowy 

m) maksymalny udźwig nie mniejszy niż 1100 kg 

n) napęd na 4 kola 

o) amortyzowany fotel z podłokietnikiem i pasami bezpieczeństwa 

2) Specyfikacja osprzętu - minimalne wymagania 

a) Łyżka "4w1" wielofunkcyjna (łyżka, spychacz, równiarka, chwytak) - szer. 1450 

mm, pojemność 300 l, z zębami 

b) Odkurzacz do liści 1200 mm z zasobnikiem 

c) Pionowa platforma koszowa - osobowa (obciążenie do 200 kg) 

d) Przyczepa samo wyładowcza 1-osiowa (ładowność do 1200kg) z dodatkowymi 

burtami o szer. 300 mm  

e) Kosiarka do trawy - szerokość cięcia 1500 mm z koszem (pojemność 800 l) wraz 

z zestawem rozdrabniającym  

f) Przycinarka krawędzi trawników z regulowaną głębokością cięcia wraz z kołem 

podporowym 

g) Frez do usuwania pni tarczowy z tarczą tnącą o średnicy 540 mm 

h) Minikoparka o głębokości kopania do 1500 mm z łyżką o szer. 250 mm z zębami  

3) Wymagania dotyczące serwisu 

a) Autoryzowany serwis gwarancyjny dla oferowanej ładowarki wielofunkcyjnej 

winien znajdować się w odległości nie większej niż 80 km od siedziby 

Zamawiającego 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
Istotne Postanowienia Umowy 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający wymaga, aby w treści umowy znalazły się 
zapisy określone w niniejszym załączniku i zobowiązania wynikające ze złożonej oferty.  

 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), numer 

postępowania 1/ZP/2020. 

2. Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) Finansującym lub Leasingodawcy - należy przez to rozumieć Wykonawcę, 
2) Korzystającym lub Leasingobiorcy - należy przez to rozumieć Zamawiającego. 

3. Przedmiotem umowy jest leasing operacyjny jednej szt. fabrycznie nowej ładowarki 

wielofunkcyjnej wraz z osprzętem dla PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie na okres 60 

miesięcy z opcją wykupu. 

4. Czas trwania umowy 60 miesięcy, licząc od daty przekazania przedmiotu leasingu tj. 
ładowarki wielofunkcyjnej potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

5. Leasingodawca wyda Leasingobiorcy ładowarkę wielofunkcyjną w terminie do …….. dni 

kalendarzowych9 od dnia zawarcia umowy. Wydanie ładowarki wielofunkcyjnej nastąpi w 

dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 16.00. Ładowarkę wielofunkcyjną 

należy dostarczyć do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2. 

6. Ładowarka wielofunkcyjna przedstawiona do odbioru Leasingobiorcy powinna być: 

a) zatankowana (min. 10 litrów paliwa), 

7. Leasingodawca wyda Leasingobiorcy: 

a) dowód rejestracyjny, 

b) instrukcję obsługi, 

c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem karty pojazdu wraz z numerem 

homologacji, 
d) dokument gwarancji wystawiony przez producenta ładowarki wielofunkcyjnej, 

e) dokument ubezpieczenia zawartego na koszt Leasingobiorcy. 

8. Leasingodawca poinformuje Leasingobiorcę o terminie odbioru ładowarki wielofunkcyjnej 

w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem odbioru. 

9. Odbiór ładowarki wielofunkcyjnej będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Leasingobiorcy i Leasingodawcy. 

10. W przypadku, gdy ładowarka wielofunkcyjna ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodna z  

warunkami niniejszej umowy, z ofertą Leasingodawcy, lub gdy brak jest jednego z 

dokumentów, o których mowa w ust. 7, Leasingobiorca odmówi odbioru ładowarki 

wielofunkcyjnej oraz wyznaczy Leasingodawcy termin na usunięcie przez  Leasingodawcę 

wad lub braków w terminie, nie dłuższy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu Leasingobiorca ma prawo odstąpić od umowy w całości. 
11. Leasingobiorca zobowiązuje się: 

a) korzystać z ładowarki wielofunkcyjnej w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, 
b) utrzymywać ładowarkę wielofunkcyjną w stanie przydatnym do umówionego użytku 

przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw 
koniecznych do zachowania ładowarki wielofunkcyjnej w stanie nie pogorszonym, 

                                                           
9 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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c) ponosić koszty pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC przez cały 
okres objęty umową oraz ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem 
ładowarki wielofunkcyjnej, w tym opłaty rejestracyjne i koszty serwisu, 

d) nie dokonywać przebudowy ładowarki wielofunkcyjnej, 
e) informować Wykonawcę o ujawnionych w ładowarce wielofunkcyjnej wadach, 
f) nie oddawać ładowarki wielofunkcyjnej osobom trzecim albo do nieodpłatnego 

używania, ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na 
rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło, 

g) dokonywać spłaty rat leasingowych zgodnie z harmonogramem spłat. 
12. Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu od daty jego rejestracji, na rzecz 

Leasingobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez 
Leasingobiorcę. 

13. Leasingodawca zaproponuje w formie pisemnej co najmniej na 5 dni przed 
proponowanym terminem odbioru przedmiotu leasingu warunki ubezpieczenia 
komunikacyjnego w zakresie OC w ruchu krajowym od wskazanego przez siebie 
towarzystwa ubezpieczeniowego. Leasingobiorca może wyrazić zgodę na propozycję 
Leasingodawcy lub samodzielnie wskaże towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym 
ubezpieczy przedmiot leasingu z zastrzeżeniem że będzie to towarzystwo 
ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Leasingodawcę. 

14. Umowa ubezpieczenia będzie pokrywać ochroną co najmniej ryzyko odpowiedzialności 
cywilnej (OC) na terenie RP. Umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu będzie zawierał 
Leasingodawca z Ubezpieczycielem na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia. 

15. Po zakończeniu umowy Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu 
za cenę w złożonej ofercie tj. wartości wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej 1% 
wartości ładowarki wielofunkcyjnej w terminie 14 dni po zapłaceniu 59 raty, pod 
warunkiem uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy. Za datę 
zapłaty przyjmuję się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym 
Leasingodawcy. 

16. Po upływie okresu leasingu, a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
Leasingobiorca wyda Leasingodawcy ładowarkę wielofunkcyjną w siedzibie 
Leasingodawcy. Wydanie ładowarki wielofunkcyjnej Leasingodawcy nastąpi na 
podstawie protokołu podpisanego przez obie Strony.  

17. Powyższy pkt 16 nie dotyczy sytuacji, gdy Leasingobiorca korzysta z prawa wykupu. 
18. Osoby wyznaczone do koordynacji niniejszej umowy: 

1) dla Leasingobiorcy: ........................... tel ........................... ; 
email:  ................  

2) dla Leasingodawcy : .......................... tel ....................... ; 
email:  ................ 
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19. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należytej  realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, wynagrodzenie w wysokości: ..............................................  zł brutto 

(słownie:  ..................................................................................................... ), w tym: 

- podatek VAT w wysokości .......................................... zł, o stawce ........ % 
- kwota netto w wysokości .............................................. zł. 

Wyżej opisane wynagrodzenie zostanie zapłacone w wysokości określonej w złożonej 

ofercie w sposób szczegółowo określony w umowie leasingowej z uwzględnieniem 

następujących składników: 

a) pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 10% wartości  
wynagrodzenia - płatność przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego 

przedmiotu leasingu, o którym mowa w ust. 8; 

b) 59 równych miesięcznych rat leasingowych - płatność zgodnie z harmonogramem 

finansowym spłat na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie później niż 

w terminie określonym w harmonogramie spłat, który został zaakceptowany przez 

Strony umowy, przed jej zawarciem; 

c) wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości  wynagrodzenia. 
20. Leasingodawca zapłaci Leasingobiorcy karę umowną: 

a) za niewydanie ładowarki wielofunkcyjnej w terminie …… dni kalendarzowych10 od 

daty zawarcia umowy w wysokości: 0,1% kwoty całkowitego wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 19, za każdy dzień opóźnienia w wydaniu ładowarki wielofunkcyjnej, 

b) w wysokości 0,25 % kwoty wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia za 

przekazanie Leasingobiorcy któregokolwiek z dokumentów takich jak: dowód 

rejestracyjny, instrukcja obsługi, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem karty 

pojazdu wraz z numerem homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez 

producenta ładowarki wielofunkcyjnej; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących 

po stronie Leasingodawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w ust. 19, a w przypadku częściowego odstąpienia - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, którego dotyczy odstąpienie. 
21. Leasingobiorca będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli Leasingodawca zaprzestał 

prowadzenia działalności - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 

wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn. 

22. Leasingobiorca może także odstąpić od Umowy w przypadku przewidzianym w 

przepisie art. 145 ustawy Pzp. 

23. Leasingobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych. 

24. Leasingobiorca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeśli 

Leasingodawca opóźniał będzie się z dostawą ładowarki wielofunkcyjnej powyżej 30 dni. 

25. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

26. W przypadku odstąpienia od umowy przez Leasingobiorcę z przyczyn, o których mowa 

w ust. 21, 22, 24, Leasingobiorca jest zwolniony z obowiązku zapłaty Leasingodawcy 
wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania 

umowy. 

27. Istotne zmiany umowy leasingu wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

28. Leasingobiorca dopuszcza możliwość zmiany w zakresie: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku ustawowego 

obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji 

umowy, Strony dokonają stosownej zmiany pozostałej do zapłaty należności 

wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, dla tej części 

wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy; 

                                                           
10 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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b) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wpływającej na 

wysokość wynagrodzenia Leasingodawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia 
w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za 

pracę; 

c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, wpływającej na wysokość wynagrodzenia Leasingodawcy, którego 

wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad 

lub wysokości stawek składek; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, wpływającej na wysokość wynagrodzenia Leasingodawcy, którego 

wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad 

lub wysokości stawek składek. 

e) zmiany opłat  i  prowizji  obowiązujących  u  Leasingodawcy (jednocześnie 

Leasingodawca gwarantuje stałą wysokość raty leasingowej). 
29. Zmiany wskazane w ust. 28 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia przez 

Stronę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 
proponowanej zmiany. Każda ze Stron występując z propozycją zmiany, jest 
zobowiązana pisemnie przedstawić drugiej ze Stron szczegółową kalkulację 
uzasadniającą wzrost lub obniżenie kosztów, które wynika ze zmian wskazanych w ust. 
28.  

30. Inne nieistotne zmiany do umowy takie jak, np. zmiana osób wyznaczonych do 
koordynacji umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci skutecznego 
powiadomienia drugiej Strony. 

31. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu 
(OWUL) przedstawionymi przez Leasingodawcę a Istotnymi Postanowieniami do 
Umowy, pierwszeństwo będą mieć Istotne Postanowienia do Umowy. 

32. Zakazana jest zmiana podmiotowa po stronie Leasingodawcy realizującego 
zamówienie. 

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Istotnymi Postanowienia do Umowy 
stosuje się przepisy: 

-  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne mające 
związek z przedmiotem zamówienia. 

34. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie tj. w 

ciągu 30 dnia od dnia przekazanie kwestii spornej do drugiej strony -Strony będą mogły 

skierować sprawę do sądu powszechnego zgodnie z właściwością. 

35. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

36. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 2 - Opis oferowanej ładowarki wielofunkcyjnej.  
Załącznik nr 3 - Oferta Leasingodawcy,  
Załącznik nr 4 - Harmonogram spłat. 
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Wzór protokołu odbioru 

 
 

Protokół Odbioru z dnia: ………………….. 
 
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Zamawiającego:  
 

Nazwa jednostki organizacyjnej : 
Adres: 
Pieczęć jednostki: 
 
 

 
Niniejszym potwierdzam Odbiór Urządzenia: 
Uwaga! Tabelę wypełnia Wykonawca. 
 

Lp. Nazwa urządzenia Numer seryjny 

1.  
 
 
 
 

 

 
zgodnie z wymogami umowy na dostawę ………………………… z dnia …………….. ……. r. 
nr …………….. [bez zastrzeżeń] [z następującymi zastrzeżeniami:]11 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych na 
usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku Odbioru przedmiotu Umowy: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Warszawa, ………………………… r. 
                             data 

 

Przedstawiciel Wykonawcy: 
 

Przedstawiciel Zamawiającego: 
 

………………………………….. ………………………………….. 

 
2…………………………… .….            2………………………………… 

                                                           
11 Niewłaściwe skreślić 


