
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard  

 

 

zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez zastosowanie ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.,  

do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak: NP-ZPS-15/2022 
 

  

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 
Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą  

dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.  



 

 

  Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ NP-ZPS-15/2022) 

Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą dla Wód 

Miejskich Stargard Sp. z o.o.   
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Nazwa: Wody Miejskie Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

adres (siedziba): ul. Stefana Okrzei 6; 73-110 Stargard, tel. (91) 577 12 74; faks (91) 577 21 28;  

e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl; www.wodymiejskie.stargard.pl; NIP 854-001-

15-20, REGON 811115758, Kapitał zakładowy 56.825.500,00 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, 

XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245, nr rejestrowy: BDO 

000002477 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie 

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

www.wodymiejskie.stargard.pl 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w formie leasingu operacyjnego)  fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego z przyczepą  dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. Przedmiot 

zamówienia obejmuje:  

1. Dostawę (w formie leasingu operacyjnego) kompletnego, fabrycznie nowego pojazdu z 

przyczepą do siedziby Zamawiającego przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie. Wszystkie 

koszty i ryzyko związane z realizacją dostawy przedmiotu zamówienia, w tym koszty 

załadunku, wyładunku transportu, ubezpieczenia na czas transportu itp. ponosi 

Wykonawca.  

2. Wydanie w dniu dostawy odpowiedniej pełnej dokumentacji dopuszczającej pojazd do 

ruchu drogowego w Polsce tj. w szczególności:  

a) świadectwo homologacji na pojazd (ważne w dniu dostawy),  

b) ubezpieczenie, oświadczenie o zgodzie na wykorzystywanie pojazdu przez 

zamawiającego w dniu odbioru pojazdu.  

3. Przygotowanie w dniu dostawy instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim: 

technologicznej i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom oraz usuwania skutków 

awarii.  

4. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.  



5. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Oczyszczalni Ścieków przy ul. 

Drzymały 65 w Stargardzie, w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu – min. 1 godzina 

szkolenia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części godzin 

szkolenia w przypadku braku konieczności jego kontynuowania. Szkolenie zakończone 

zostanie spisaniem protokołu z jego przeprowadzenia.  

6. Wszyscy Wykonawcy do złożonej oferty obowiązani są dołączyć parametry techniczne 

oferowanego pojazdu oraz przyczepy (opisy lub fotografie produktów, które mają 

zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez 

Wykonawcę) wraz z podaniem ceny netto osobno dla ciągnika rolniczego oraz 

przyczepy. 

7. Wykonawca po udzieleniu zamówienia w przedkładanej przez siebie umowie 

Leasingowej, musi posiadać zapis; „W przypadku kolizji zapisów niniejszej umowy 

Leasingowej z zapisami swz pierwszeństwo mają zapisy swz”.  

8. Ciągnik rolniczy z przyczepą muszą być fabrycznie nowe, muszą być produkowane seryjnie 

(a nie przygotowane jedynie dla potrzeb tego postępowania): 

A. Specyfikacja dla ciągnika rolniczego: 

• Rok produkcji 2022  

• Moc silnika – od 80 do 100 KM 

• Pojemność silnika – min 3.0 litry 

• Liczba cylindrów – min 3 

• Liczba przełożeń przekładni – min 12 przód / 12 tył 

• Napęd na 4 koła 

• Prędkość – min 40 km/h 

• Funkcja sprzęgła w dźwigni zmiany biegów 

• Elektrohydrauliczna zmiana kierunku jazdy 

• Napęd WOM – 540/540 ECO obr/min 

• Liczba wyjść hydraulicznych – min 2 

• Pompa w układzie otwartym o wydajności min 60 l/min 

• Udźwig tylnego podnośnika – min 2500 kg 

• Szerokość przedniego ogumienia - min 300 mm 

• Szerokość tylnego ogumienia – min 420 mm 

• Pojemność zbiornika paliwa – min 120 l 

• Masa własna – od 3500 do 4500 kg 

• Klimatyzacja 

 

B. Specyfikacja dla przyczepy: 

• Dopuszczalna masa całkowita – od 10000 do 11000 kg 

• Ładowność – od 8000 do 9000 kg 

• Masa własna - od 2000 kg do 3000 kg 

• Pojemność ładunkowa – od 10m3 do 12 m3 



• Szerokość ogumienia - min 400 mm 

• Prędkość konstrukcyjna – min 20 km/h 

• System wywrotu jednostronny tylny 

• Hydraulicznie otwierana klapa tylna z automatycznym dociskiem 

• Stopa podporowa 

• Pneumatyczna 2-obwodowa instalacja hamulcowa 

• Oświetlenie tylne 

 

9. Informacje dodatkowe (dotyczy ciągnika rolniczego oraz przyczepy): 

• reakcja serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, 

• wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:  

- instrukcję w języku polskim, 

- katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź  

w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na portalu dostawcy,  

- kartę gwarancyjną, 

• gwarancja minimum 24 miesiące od daty wydania sprzętu (na ciągnik rolniczy oraz 

przyczepę).  

 

10. Dodatkowe wymagania:  

1. Wykonawca dostawy udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony ciągnik 

rolniczy wraz z przyczepą (przedmiot umowy) na okres co najmniej 24 miesięcy.  

2. Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancji: reakcja w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia awarii oraz usunięcie awarii do 5 dni od daty zgłoszenia awarii za 

pośrednictwem e-maila. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z usunięciem 

awarii poniesie Wykonawca dostawy.  

3. Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Wykonawcy i na jego koszt (dotyczy 

kosztów materiałów eksploatacyjnych, części i robocizny serwisantów Wykonawcy) przez 

cały okres gwarancji tj. min. 24 miesiące. Częstotliwość wykonywania przeglądów 

gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producentów ciągnika rolniczego oraz przyczepy 

(przedmiotu umowy) oraz instrukcjami obsługi. Wykonawca może wskazać inny 

autoryzowany podmiot (max. dojazd do 50 km), który będzie wykonywać przeglądy w jego 

imieniu. Rozliczenia dotyczące takiej sytuacji będą wewnętrzną sprawą wykonawcy i 

podmiotu wykonującego przedmiotową usługę. 

4. Do ciągnika rolniczego oraz przyczepy dostarczone zostaną w dniu dostawy instrukcje 

obsługi oraz katalogi części zamiennych.  

5. WARUNKI I WYMAGANIA EKONOMICZNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
1. Zapewnienie finansowania w formie leasingu operacyjnego na poniższych zasadach:  

a. czynsz inicjalny (opłata wstępna): 10% łącznej ceny netto + VAT płatny w 

terminie  



14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w sprawie odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego,  

b. 60 - miesięcznych równych rat leasingowych płatnych w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, począwszy od miesiąca 

następnego po miesiącu, w którym dokonano protokolarnego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Okres trwania umowy 61 miesięcy.  

c. wartość resztowa (wykup): 10% łącznej ceny netto + VAT płatna w ciągu 30 dni 

od daty ostatniej 60-raty leasingowej. Wartość resztowa (wykup) płatna będzie, 

po złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego o chęci wykupu przedmiotu 

leasingu. Zamawiający oświadczenie złoży w terminie do 14 dni od daty 

płatności ostatniej raty leasingowej.  

d. rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z realizacją 

umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, koszty rejestracji,  

e. Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW, 

f. Zamawiający będzie ponosił corocznie koszt podatku od środków transportu. 

2. Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych i kwoty wykupu pojazdu wyczerpuje 

wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu 

należytego wykonania umowy leasingu.  

3. Podmiot któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne przedstawi harmonogram 

spłat (również w wersji Excel), przy czym rata leasingowa w harmonogramie będzie 

rozbita na wartość raty kapitałowej i raty odsetkowej i podatek VAT oraz wartość 

ubezpieczenia. Harmonogram będzie mieć charakter obligatoryjny i niezmienny. 

Termin płatności rat leasingowych nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury 

do siedziby Zamawiającego a w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

od dnia udostępnienia faktury Zamawiającemu na platformie  

4. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy Leasingu upoważnia 

Wykonawcę do zmiany treści umowy i uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w 

płatnościach rat.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zabezpieczenia zapłaty 

ceny w postaci weksla własnego in blanco wraz deklaracją wekslową.  

6. Zamawiający przewiduje spłatę przedmiotu zamówienia w 61 ratach leasingowych z 

uwzględnieniem 10% wartości resztowej (wykup).  

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

16700000-2 Ciągniki 

16710000-5 Ciągniki rolnicze  

34223300-9 Przyczepy 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Ciągnik rolniczy wraz z przyczepą należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 
roku. 

 



7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU (PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wskazane w § 24 

Regulaminu oraz wymagane przez Zamawiającego w SWZ, posiadają  uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Zgodnie z zapisem § 24 pkt 2 Regulaminu Wykonawca może zostać wykluczony przez 

Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

250.000 zł.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz co najmniej dwóch dostaw na 

ciągnik rolniczy wraz z przyczepą o wartości nie mniej niż 250.000 zł brutto za 

każdą dostawę, wykonanych nie później niż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym, czy te dostawy zostały prawidłowo wykonane i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

potwierdzające spełnienie powyższego warunku. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zamówienia w oparciu o 

dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

metodą – spełnia/ nie spełnia. 



 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego 

Wykonawcę wraz z ofertą  (Załącznik nr 1 do SWZ): 

1) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że 

oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż 

umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, 

umowa spółki cywilnej) 

2) Wszyscy Wykonawcy do złożonej oferty obowiązani są dołączyć parametry 

techniczne oferowanego pojazdu (opisy lub fotografie produktów, które mają 

zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez 

Wykonawcę) wraz z podaniem ceny netto osobno dla ciągnika rolniczego oraz 

przyczepy. 

3) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa 

powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów.  

5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa 

w ust. 1);  

6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie tego 

zamówienia; 

7) dokumenty, o których mowa w ust. 1 dla osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy. 

8) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na 

Ukrainę oraz 

służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 4 do SWZ), 

9) Jeżeli wykonawca nie złożył tych dokumentów lub złożone dokumenty są 

niekompletne (dot. także przedmiotowych środków dowodowych), Zamawiający 

wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. 

Uwaga: Zamawiający nie wzywa do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, jeżeli 

przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub 

kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 

przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 



2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

1) Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz co najmniej dwóch 

dostaw na ciągnik rolniczy wraz z przyczepą o wartości nie mniej niż 

250.000 zł brutto za każdą dostawę, wykonanych nie później niż w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 

te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, 

czy te dostawy zostały prawidłowo wykonane i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

potwierdzające spełnienie powyższego warunku. 

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000 

zł.  

3. Uwagi: 

1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału. 

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie 

na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były opatrzone 

numerem sprawy: NP-ZPS-15/2022. Dla sprawniejszego udzielania odpowiedzi pytania 



i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie na adres e-mail: 

krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl. 

3. Zamawiający udziela odpowiedzi na stronie internetowej wskazanej w § 2 pkt 3. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, dokonać zmian w treści SWZ, przekazując je 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ. 

6. Jeżeli jest to niezbędne, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających z modyfikacji treści SWZ, 

informując o tym niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SWZ. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy 

mogą przekazywać pocztą elektroniczną. 

8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych – 

Waldemar Jackiewicz, email: waldemar.jackiewicz@wodymiejskie.stargard.pl; w 

sprawach związanych z postępowaniem – Krzysztofa Gut, email: 

krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Wykonawca jest związany złożona ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Dokumenty wymienione w rozdziale 8 SWZ powinny być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę 

podpisującą ofertę. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji 

wykonawcy w granicach umocowania. 

4. Sposób przygotowania ofert: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Wody Miejskie 

Stargard Sp. z o.o., Stargard, ul. S. Okrzei 6 z dopiskiem: „Dostawy (leasing) ciągnika 

rolniczego wraz z przyczepą” – NP-ZPS-15/2022”. 

5. Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone w 

złotych polskich. 

6. Zawartość oferty: 

- wypełniony formularz oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1, 

- dokumenty, o których mowa w rozdziale 8 SWZ. 

 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 



1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Wód Miejskich 

Stargard Sp. z o.o. mieszczącym się w Stargardzie, przy ul. Okrzei 6  do godz. 10:00 do dnia 

16.11.2022 r. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6 w 

Stargardzie w pok. 2 SALA NARAD w dniu 16.11.2022 r. o godz. 10:20. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele 

wykonawców. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy, adresy wykonawców, ceny ofert.   

6. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje, o których mowa 

w ust. 5 przekazane zostaną niezwłocznie, na ich pisemny wniosek.  

7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferty dotyczy. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Opis sposobu obliczenia ceny:  

Zamawiający wymaga, aby cena podana w formularzu zawierała wszystkie koszty 

związane z  produkcją, transportem i dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego 

oraz serwisem gwarancyjnym. Cena ma zawierać również koszty montażu urządzeń na 

pojazdach zamawiającego jak również usług finansowych. 

2. Wykonawca oblicza cenę oferty przedstawiając w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 

do SWZ) wartość netto za przedmiot zamówienia, na zasadach określonych w SWZ. Tak 

wyliczoną cenę wraz z podatkiem VAT, zamieszcza się w formularzu ofertowym. Oceniając 

oferty zamawiający pod uwagę brał będzie cenę brutto. 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

cena (łączna wartość) brutto -100 % 

 

Najwyższą ocenę - 100 pkt. otrzyma oferta, w której oferowana cena brutto za dostawę 

przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SWZ. Pozostałe oferty otrzymają ilość 

punktów proporcjonalnie mniejszą w stosunku do oferty najkorzystniejszej, obliczoną wg 

poniższego wzoru: 

 

                                                           cena oferty najkorzystniejszej 

Ilość punktów oferty ocenianej =       ---------------------------------------  x 100. 

                                                                  cena oferty ocenianej  

 



2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na 

podstawie kryterium ceny. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych 

zawartych w ofercie.  

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona 

przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy, do tego czasu Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 

1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się  

o wykonanie zamówienia (o ile dotyczy), 

2. podania, o ile są już znane, nazwy firm albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe 

podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie otrzyma komplet dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego przygotowania umowy z uwzględnieniem zapisów 

SWZ w przedłożonej Zamawiającemu umowie. 

2. Kalkulacja raty leasingowej powinna opierać się na stałej niezmiennej stopie 

procentowej obowiązującej przez okres finansowania. 

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność przedmiotu leasingu z warunkami 

technicznymi i jakościowymi określonymi  w SWZ. 

4. W umowie powinna znaleźć się klauzula o obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości 

netto przedmiotu zamówienia (wg ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

od Wykonawcy dostawy) za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody 

będzie wyższa niż kara umowna. 



5. W umowie powinna znaleźć się klauzula o obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej za zwłokę w realizacji serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia w 

wysokości 0,05% wartości netto pojazdu (wg ceny zakupu przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę od Wykonawcy dostawy) za każdy dzień zwłoki. Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość 

poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna 

6. W umowie powinna znaleźć się następująca klauzula Maksymalna łączna suma 

naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 20% wartości netto przedmiotu 

zamówienia (wg ceny zakupu pojazdu przez Wykonawcę od Wykonawcy dostawy 

7. W umowie musi znaleźć się klauzula o treści: W przypadku kolizji zapisów niniejszej 

umowy Leasingowej z zapisami SWZ NP-ZPS-15/2022, pierwszeństwo mają zapisy 

SWZ” 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale 15 Regulaminu.  

 

§21. Informacja dot. ochrony danych (RODO) 

1. 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 są Wody Miejskie Stargard  Sp. z o.o. z 

siedzibą w Stargardzie, ul. S. Okrzei 6; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Wodach Miejskich Stargard Sp. z o.o. jest 

Pan Sławomir Zając, kontakt: slawomir.zajac@wodymiejskie.stargard.pl, 519-546-926; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu związanym z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr NP-

ZPS-15/2022 zawartej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Działu 

III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z 

o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o 

dostępie do informacji publicznej lub dla organów nadzorczych i/lub kontrolnych 

względem Zamawiającego; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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; W przypadku oferty, która 

została uznana za najkorzystniejszą dane osobowe będą przechowywane do czasu 



upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacja umowy 

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; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane  

• Zamawiający nie zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

• 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; 

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; 

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. b 

RODO. 

 

§22. Wzory załączników do SWZ. 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy– Załącznik nr 2 

3. Wykaz dostaw doświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 

oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 4 

 

 
 


