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TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA   
 ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
 
 

dla postępowania  
prowadzonego na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759) zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
 
 
 
 

Leasing zwrotny – używanego taboru tramwajowego typu 105Na  
 
 
 

 
Nr sprawy DF/506/2010 

 
 
 
 

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego reprezentowany przez: 
 

 
1. Prezes Zarządu – Tadeusz Freisler  

 
 

2. Członek Zarządu - Bolesław Knapik  
 
 

3. Członek Zarządu – Andrzej Góralski 
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ROZDZIAŁ I 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 
41-506 CHORZÓW ul. Inwalidzka 5 
telefon (32) 246 60 61 (64/65) fax (32) 251 00 96 
strona internetowa: www.bip.tram-silesia.pl  
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 
Godziny urzędowania Zamawiającego: 7:00 – 15:00 

 
ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

  
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartość szacunkowej większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez Wykonawcę 12 sztuk używanych wagonów 

tramwajowych oraz oddanie ich w leasing zwrotny z opcją wykupu  Zamawiającemu. 
2. Podstawowe dane dotyczące taboru stanowiącego przedmiot leasingu zwrotnego zawarte 

zostały w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
3. Cena po jakiej Zamawiający dokonywać będzie sprzedaży ustalona została na podstawie 

przedłożonego Wykonawcy operatu szacunkowego wykonanego przez niezależnego 
rzeczoznawcę i wynosi: 

 
 

Lp. Typ Rok 
prod. 

Nr fabr. Nr wew. Przebieg km Wartość 
rynkowa netto

1 105 Na 1983 1534 635 2 184 553 468 000,00 
2 105 Na 1986 2208 716 1 302 179 491 000,00 
3 105 Na 1981 1328 602 1 538 046 453 000,00 
4 105 Na 1977 552 458 1 970 549 490 000,00 
5 105 Na 1978 796 525 1 764 547 430 000,00 
6 105 Na 1984 1822 674 1 729 841 422 000,00 
7 105 Na 1981 1352 620 1 406 520 376 000,00 
8 105 Na 1983 1535 636 2 148 886 468 000,00 
9 105 Na 1983 1557 658 1 723 641 522 000,00 
10 105 Na 1985 1989 699 1 333 216 538 000,00 
11 105 Na 1985 1977 687 1 547 822 522 000,00 
12 105 Na 1979  550 1 120 000 555 000,00 

Ogółem: 5 735 000,00 
 

4. Transakcja leasingu zwrotnego używanego taboru tramwajowego, o którym mowa w pkt 1 
polegać będzie na oddaniu przez Wykonawcę (Finansującego) 12 sztuk wagonów 
tramwajowych w leasing operacyjny Zamawiającemu. 

5. Okres trwania leasingu zwrotnego wynosi 6 lat dla 12 sztuk używanego taboru 
tramwajowego. 
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6. Umowa leasingowa zawierać będzie opcję wykupu po spłacie ostatniej raty leasingowej, 
(bez dodatkowej opłaty za przedmiotową opcję), co nastąpi po 6 latach dla wszystkich 
wagonów tramwajowych. 

7. Rata leasingowa wnoszona będzie w PLN i obejmować będzie część kapitałową, 
stanowiącą spłatę wartości przedmiotu leasingu oraz część odsetkową.  

8. Raty leasingowe oparte będą na 1 miesięcznej stawce WIBOR oraz stałej marży określonej 
w procentach w skali rocznej, obowiązującej przez cały okres trwania umowy. 

9. Zabezpieczenie spłat rat leasingowych jest możliwe poprzez: 
a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego; 
b) weksel in blanco. 

10. Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na własny koszt przy czym do końca 
bieżącego roku wagony objęte są ubezpieczeniem OC oraz polisą ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk, natomiast od 2011 roku przez cały okres trwania umowy leasingowej 
będą objęte ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych. Zamawiający nie przewiduje 
cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz wykonawcy, natomiast Wykonawca 
zostanie w polisie wskazany jako podmiot ubezpieczony. Towarzystwo ubezpieczeniowe 
zostanie wyłonione po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na 
„Ubezpieczenie Tramwajów Śląskich zgodnie z określonym zakresem ochrony.”  

11. Oznaczenie kodu ze Wspólnego Słownika Zamówień:  
  CPV – 34.62.21.00-4 (tramwajowe wagony pasażerskie) 
 CPV – 66.11.40.00-2 (usługi leasingu finansowego). 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia: 72 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy leasingowej. 
 
ROZDZIAŁ V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki,                
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i określone w pkt. 2. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

2.1  posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia : 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 
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a) wykażą, iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niż równowartość 5.800.000,00 PLN; 

b) wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia o równowartości co najmniej 
5.500.000,00 PLN; 

W przypadku określenia przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-
kredytową, kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy liczbą 
cyfr, zamawiający do oceny przyjmuje najmniejszą kwotę wynikającą z tych cyfr. 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku wyrażone              
w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 
wystawienia dokumentu. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu   
stwierdzeniem: „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach                      
i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VI. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                      
żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone 
w pkt 2  mogą spełniać łącznie.  
 

ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, 
wykonawca winien załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty: 

 
1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 
pkt 2 ustawy Pzp. 

 
1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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1.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa 
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy 
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.  

1.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny został dokonany w Rozdziale V 
wykonawca winien załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

 
2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do 

SIWZ. 
 

2.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej, niż równowartość 
5.800.000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.2.1.  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w Rozdziale V pkt 2.4 polega na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa 
w pkt 2.2 SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. 

2.2.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego w Rozdziale V pkt. 2.4 warunku.  

2.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności do kwoty co najmniej 5.500.000,00 PLN. 

 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami tych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając: 
3.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać 
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przez ten podmiot udostępnione – w przypadku, gdy wykonawca wykazując 
spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
4.1. w pkt  1.2 – 1.4 i 1.6 - 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; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
4.2. w pkt 1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp; 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4. 1) lit. a i c oraz pkt 4. 2) , powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 4.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, 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. Uregulowania pkt 5 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
wykonawców winien załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt 1 albo 
odpowiadające im określone w pkt 4 i 6. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako 
wspólne, przy czym oświadczenie, o którym mowa w pkt  2.1 powinno być złożone w 
imieniu wszystkich wykonawców. 

10. Wymagane dokumenty, należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem. Wszystkie dołączone dokumenty muszą być podpisane przez 
osoby umocowane prawnie do tej czynności. 

 
ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WRAZ Z WYKAZEM 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną,  faktu  otrzymania informacji przekazanej faksem lub drogą 
elektroniczną. 
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2. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej 
faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. 

4. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z wykonawcami są: 
a. Jacek Kostek – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. + 48 32 246-60-61 w.418 
b. Joanna Urych – w zakresie zamówień publicznych – tel. + 48 32 246-60-61 w.417 

 
ROZDZIAŁ VIII 
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 28.10.2010r. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiające może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie SIWZ. 

5. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom oraz umieszcza ją na stronie internetowej. 

6. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  
8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

wykonawców i umieszcza informację na stronie internetowej. 
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom oraz umieszcza 

na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 
 

ROZDZIAŁ IX 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN. 
2. Wykonawca, wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(teks jedn. Dz.U. 2007r. nr 52, poz. 275 z późn.zm.) 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

 ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KATOWICE 98 1050 1214 1000 0007 0001 3782, określając 
tytuł wpłaty i numer sprawy; 
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4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 
terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do 

zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzonego 
wniesienie wadium w pieniądzu. 
Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie 
niepieniężnej nie został na trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty 
i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę. 

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna winno obejmować cały okres związania 
ofertą. 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-2 
ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek, o 
których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ X 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp wynosi 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  
ROZDZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej 
odrzucenie. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty” wraz z wymaganymi oświadczeniami 
i dokumentami tj. : 
3.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ. 
3.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, z którego powinien wynikać zakres umocowania. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców 
w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.3 Stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 

3.4 Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do Zamawiającego wadium w formie 
niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. 

3.5 Symulację opłat leasingowych z podanymi równymi ratami kapitałowo-odsetkowymi 
obliczonymi zgodnie z zapisami Rozdziału XIII – wzór załącznik nr 5. 

3.6 Propozycję umowy leasingowej oraz umowy sprzedaży zgodnie z zapisami Rozdziału 
XVII. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności 
gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, 

5. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zaparafowane przez osobę 
upoważnioną do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 
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6. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony były kolejno ponumerowane. 
7. Jeżeli informacje ujawniane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust.2), co 
do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, należy je wówczas 
opatrzyć klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Powyższe zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji 
podawanych podczas otwarcia ofert, jak również dokumentów złożonych celem wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

8. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 
Zamawiającego: 

 Tramwaje Śląskie S.A. 
Ul. Inwalidzka 5 
41-506 Chorzów 
i oznaczonej 
SEKRETARIAT, PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY DF/506/2010 
NIE OTWIERAĆ PRZED: 18.11.2010r. GODZ. 10:00. 
Poza oznaczeniami powyżej koperta może zawierać tylko nazwę i adres wykonawcy. 
 

9. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania 
ofert. 

10.  Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę każdej zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr...”  

11. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu 
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego 
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
stosowne pełnomocnictwo). 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka, o której mowa 
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
ROZDZIAŁ XII 
MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
1. Oferty należy przesłać na adres Zmawiającego lub złożyć w sekretariacie: Tramwaje 

Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5,  41-506 Chorzów. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 18.11.2010r. o godz. 09:45. 
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.11.2010r. o godzinie 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego, sala konferencyjna, piętro I. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas ofert zmawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny. 

7. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 
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ROZDZIAŁ XIII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cenę oferty należy ustalić przy następujących założeniach: 

a) Czynsz inicjalny oraz inne koszty (w tym opłata manipulacyjna) – 0 zł. 
b) Liczba rat 71. 
c) Wysokość raty powinna zostać ustalona w oparciu o 1 miesięczną stawkę WIBOR 

z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej tj. 08.10.2010r. oraz stałą marżę, określoną w procentach w skali rocznej, 
niezmienną przez cały okres trwania umowy.  

d) Ostatnia rata 72 będzie wartością końcową (wykupu) i będzie płatna w miesiącu 
następnym po zapłaceniu raty 71. 

e) Poszczególne raty oraz wartość końcowa powinny zostać powiększone o podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Cena oferty obejmować będzie 71 równych rat kapitałowo-odsetkowych oraz wartość 
końcową przedmiotu zamówienia (wartość wykupu). 

3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XIV 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych poniżej. 
2. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się cena – 100%. 

Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 1% = 1 punkt. 
3. Sposób oceny punktowej: 

 
Oferta z najniższą ceną brutto, ustaloną zgodnie z zapisami Rozdziału XIII, otrzyma 100 
punktów. Punkty pozostałych oferty będą liczone wg proporcji matematycznej 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

  
Pc = ( Cn : Cob) x 100 
 

 gdzie: 
 Pc  – liczba punktów otrzymanych przez danego Wykonawcę; 
 Cn   – najniższa oferowana cena brutto; 

 Cob – cena brutto oferty badanej. 
 

4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w tekście oferty oczywiste 
omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp.  
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ROZDZIAŁ XV 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY 
 

1.  Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie zasady 
i kryteria określone w ustawie Pzp i w SIWZ. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) a wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  
punktację przyznaną ofertom; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt 2.1 niniejszego Rozdziału również na stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia warunków określonych 
w art.93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym wykonawcą 
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przy jednoczesnym zachowaniu 
terminu, o którym mowa w pkt 2.4, ale nie później niż do 03.12.2010r. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ XVI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
 
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający 
odstępuje od obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ XVII 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez Wykonawcę 12 sztuk używanych wagonów 

tramwajowych oraz oddanie ich w leasing operacyjny z opcją wykupu  Zamawiającemu. 
2. Strony przyjmują ceny jednostkowe (netto) 12 sztuk wagonów tramwajowych wg operatu 

szacunkowego stanowiącego załącznik do umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym wagonów tramwajowych i 

nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.  
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4. Zamawiający oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem sprzedawanych wagonów 
tramwajowych, które nie są zajęte ani w inny sposób obciążone prawami osób trzecich tak, 
że Sprzedający może swobodnie dysponować przedmiotowymi wagonami tramwajowymi. 

5. Do ceny wagonów nie zostanie doliczony podatek VAT. Wg obowiązujących przepisów 
sprzedaż używanego taboru tramwajowego jest zwolniona z podatku VAT. 

6. Termin płatności nie dłuższy niż 14 dni od daty wystawienia faktury. 
7. Faktury zostaną wystawione najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 
8. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zamawiającego do 

wystawienia faktur VAT bez podpisu Wykonawcy. 
9. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy będą realizowane przelewem na konto 

Sprzedającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KATOWICE 98 1050 1214 1000 0007 0001 
3782. 

10. Odbioru wagonów tramwajowych dokonują przedstawiciele Wykonawcy. Dokumentem 
odbioru jest protokół zdawczo-odbiorczy, którego podpisanie oznacza przyjęcie wagonu. 

11. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne sprzedawanych wagonów zgodnie z art. 558 § 1 k.c. 

12. W razie zaistnienia spornych kwestii, Strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, 
natomiast sprawy nie załatwione wg tej procedury, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

13. Umowa leasingu winna zawierać zapisy zobowiązujące Zamawiającego do zawarcia 
umowy sprzedaży po upływie okresu leasingu. 

14. Podstawę wyliczenia warunków finansowych określonych w harmonogramie spłat rat 
leasingu na dzień podpisania umowy stanowił będzie WIBOR 1M z dnia poprzedzającego 
dzień podpisania umowy, natomiast przy wystawianiu faktury za poszczególne miesiące 
obowiązywał będzie WIBOR 1M z dnia wystawienia faktury. 

15. Propozycję umowy leasingu operacyjnego oraz umowy sprzedaży Wykonawca przedstawi 
wraz z ofertą. 

 
ROZDZIAŁ XVIII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
1. W toku postępowania o zamówienie publiczne wykonawcom przysługują środki ochrony 

prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał ich interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące odwołania oraz skargi do sądu zawarte są w art. 180– 
198g ustawy Pzp.  

 
 
ROZDZIAŁ XIX 
WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW 
 
 Załącznikami do niniejszej specyfikacji dla wykonawców są: 
 
Załącznik nr 1 –  Podstawowe dane taboru stanowiącego przedmiot zamówienia 
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Załącznik nr 2 –  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 –  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 –  Formularz oferty 
Załącznik nr 5 – Wzór symulacji opłat leasingowych z podanymi równymi ratami kapitałowo-

odsetkowymi 
 
 
Wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
 
Chorzów, dnia 08.10.2010r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
PODSTAWOWE DANE TABORU STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykaz 11 wagonów tramwajowych eksploatowanych typu 105 Na: 

 
 

 
Lp. 

Nr 
identyfikacyjny 

 
Typ 

 
Producent

Rok 
produkcji

Nr 
seryjny 
wagonu 

 
Przebieg 

[km] 

Rok 
kapitalnego 

remontu 
1. 525 105Na Konstal 

Chorzów 1978 796 1 764 547 2008 

2. 620 105Na Konstal 
Chorzów 1981 1352 1 406 520 2008 

3. 674 105Na Konstal 
Chorzów 1984 1822 1 729 841 2008 

4. 458 105Na Konstal 
Chorzów 1977 552 1 970 549 2009 

5. 602 105Na Konstal 
Chorzów 1981 1328 1 538 046 2009 

6. 635 105Na Konstal 
Chorzów 1983 1534 2 184 553 2009 

7. 636 105Na Konstal 
Chorzów 1983 1535 2 148 886 2009 

8. 658 105Na Konstal 
Chorzów 1983 1557 1 723 641 2009 

9. 699 105Na Konstal 
Chorzów 1985 1989 1 333 216 2009 

10. 716 105Na Konstal 
Chorzów 1986 2208 1 302 179 2009 

11. 687 105Na Konstal 
Chorzów 1985 1977 1 547 822 2009 

12. 550 105Na Konstal 
Chorzów 1979  1 120 000 2010 

 
 

2. Wykaz prac wchodzących w zakres remontu kapitalnego poszczególnych wagonów. 

Lp. Numer 
wagonu Zakres prac remontu kapitalnego 

1 

525, 602, 

620, 635, 

636, 674, 

716 

− wymiana oblachowania i naprawa konstrukcji pudła, wymiana 
skrzyń aparatury elektrycznej, wymiana sprzęgów, konserwacja 
podwozia i lakierowanie wagonu, 

− remont kapitalny wózków wagonu z regeneracją przekładni i 
silników, wymianą odsprężynowania i zastosowaniem 
mechanizmu szczęk z samoregulacją luzu, 

− wymiana poręczy i poszyć wewnętrznych, okien i szyb, 
zastosowanie nowego wystroju wnętrza z wymianą siedzeń 
pasażerskich, pulpitu motorniczego, oświetlenia wagonu, 
zastosowanie nowej wykładziny przeciwpoślizgowej, 

− wymiana drzwi wraz z napędem, 
− wymiana kompletnej  instalacji elektrycznej wagonu, 

zastosowanie nowego przekształtnika, przetwornicy  statycznej i 
akumulatorów, zastosowanie nowych tablic aparatury elektrycznej 
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Lp. Numer 
wagonu Zakres prac remontu kapitalnego 

i nawrotnika, regeneracja rozrusznika, 
− wymiana oświetlenia zewnętrznego wagonu, 
− wymiana ogrzewania wnętrza i kabiny motorniczego, 

zastosowanie ogrzewania nawiewnego z wykorzystaniem 
nagrzewnic, 

− wymiana pantografu, zastosowanie pantografu połówkowego. 

2 
458, 658, 

687, 550 

Zakres prac jak w pkt. 1 oraz dodatkowo: 
− zastosowanie nowego designu tramwaju -  zabudowa nowych 

elementów ścian przedniej i tylnej pudła wagonu wraz z nowymi 
zderzakami (zastosowanie tworzyw sztucznych),  

− zabudowa oświetlenia opartego na technologii LED. 
3 699 Zakres prac jak w pkt. 1, 2 oraz dodatkowo:  

− wymiana napędu pantografu na elektryczny.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego.   

 
 sprawa nr  DF/506/2010  

 

ZAMAWIAJĄCY: TRAMWAJE ŚLASKIE S.A. ul. Inwalidzka 5,  41-506 Chorzów 

WYKONAWCA: ............................................................................................................ 
    ............................................................................................................ 

 
 

Składając ofertę w niniejszym przetargu oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia 

nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 - teks jednolity).   

 

 

 
 

..............................  ................................................  ................................................ 
Miejscowość, data         pieczęć firmowa             podpisy i pieczęcie  
        Wykonawcy                 osób reprezentujących 

             Wykonawcę  
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na  leasing zwrotny używanego taboru 
tramwajowego.   

 
 sprawa nr  DF/506/2010 

 

ZAMAWIAJĄCY: TRAMWAJE ŚLASKIE S.A. ul. Inwalidzka 5,  41-506 Chorzów 

WYKONAWCA: ............................................................................................................ 
    ............................................................................................................ 

 
 

Składając ofertę w niniejszym przetargu, stosownie do treści art. 44 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.   

 

 

 
 

..............................  ................................................  ................................................ 
Miejscowość, data         pieczęć firmowa             podpisy i pieczęcie  
        Wykonawcy                 osób reprezentujących 

             Wykonawcę  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu 
wszystkich wykonawców 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na leasing zwrotny używanego  taboru 
tramwajowego.   
 
- sprawa nr  DF/506/2010 

działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................................... 
(nazwa firmy, dokładny adres wykonawcy/wykonawców) 

( w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy / firmy i dokładne 
adresy wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum) 

 
1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

a) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę(simy)do 
niej żadnych zastrzeżeń, 

 
b) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

 
c) oświadczam, że czynsz inicjalny oraz inne koszty (w tym opłata manipulacyjna), 

będą wynosiły 0,00 zł. 
 

d) akceptuję(my) bez zastrzeżeń istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
i uwzględniamy je w załączonym projekcie umowy. 

 
e) niniejsza oferta jest ważna 60 dni, 

 
f) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się 

zawrzeć w siedzibie Zamawiającego w terminie jaki zostanie wskazany przez 
Zamawiającego, 

 
g) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania (wypełnia Wykonawca -  o ile dotyczy): 

 
 

 
Lp. 

 
Oznaczenie rodzaju 
(nazwy) informacji 

 

 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 
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h) całość oferty (wraz ze wzorem umowy leasingowej oraz umowy sprzedaży) 
składam/y na ........ kolejno ponumerowanych stronach, 

i) wadium w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostało wniesione 
w dniu ......................... w formie ............................................... 
 

2. Oświadczamy, że wysokość stałej marży powiększającej WIBOR 1M, przyjętej do 
wyliczenia ceny oferty, ustalono na poziomie ................ % w skali rocznej, niezmiennej 
przez cały okres trwania umowy. 

 
3. Wyliczenie ceny oferty: 
 
 Cena 

netto 
Podatek 

VAT 
Cena 
brutto Ilość rat Wartość 

netto 
Podatek 

VAT 
Wartość 
Brutto 

Miesięczna 
rata 

leasingowa 

   
71 

   

Wartość końcowa    

Razem cena oferty    

 
Cena oferty brutto słownie: ......................................................................................... złotych.  
 
 
 
..............................  ................................................  ................................................ 
Miejscowość, data         pieczęć firmowa             podpisy i pieczęcie  
         Wykonawcy        osób reprezentujących 

            Wykonawcę  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WZÓR SYMULACJI OPŁAT LEASINGOWYCH Z PODANYMI RÓWNYMI 
RATAMI KAPITAŁOWO-ODSETKOWYMI 

 
 
 
Symulacja opłat leasingowych  w tym raty kapitałowe i odsetki w oparciu o oferowane 

warunki przyjęte do wyliczenia ceny oferty 

Nazwa 
opłaty Kapitał Odsetki 

Rata 
leasingowa 

netto 

Podatek 
VAT 

Rata 
leasingowa 

brutto 

Rata 1      

Rata 2      

.....      

Rata 71      

Wartość 
końcowa 
(Rata 72) 

     

Razem      

 


