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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

udzielanego w trybie: 
 

przetargu nieograniczonego 
 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej ustawy PZP na roboty budowlane pn: 

 

„Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowej koparko-
ładowarki z opcją wykupu”. 

 
 

 zgodnie z Rozdziałem IV § 10 wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej 
progów unijnych w Lądeckich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej 

Spółki: www.lukladek.pl 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o, ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój. 
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 
18.01.2018 pod numerem KRS:0000713076. 
NIP: 881-13-35-069, numer statystyczny REGON: 890697730, o kapitale zakładowym 
4.068.412,00 zł. 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lukladek.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: lukladek.pl  

Godziny pracy Zamawiającego: Poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia umowy podlega zamówieniom sektorowym.  

2. Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na 
podstawie art. 5 ust.1 pkt 1. 

3. Tryb postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodny z Rozdziałem IV § 10 
wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych w 
Lądeckich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Spółki: 
www.lukladek.pl 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy PZP. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postepowania; 
e) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego w pkt b wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w 
postępowaniu. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego jest  „Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowej 
koparko-ładowarki z opcją wykupu”. 

http://www.lukladek.pl/


Specyfikacja warunków zamówienia, którego przedmiotem jest : „Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowej 
koparko-ładowarki z opcją wykupu”. 

 

4 

 

1.1 Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: 
 

1) Maszyna fabrycznie nowa, dopuszczona do poruszania się po drogach publicz-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym  

2) Koła przednie o rozmiarze min. 20 cali, koła tylne o rozmiarze min. 28 cali  

3) Bieżnik opon terenowy  

4) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej 
niż 100 KM  

5) Silnik spełniający normy emisji spalin STAGE V, maska przednia komory silnika 
otwierana do góry od przodu maszyny i podtrzymywana przez teleskop  

6) Skrzynia biegów automatyczna typu Auto Shift, min 6 biegów do przodu i min. 3 
biegi do tyłu  

7) Osiągalna prędkość jazdy min. 35 km/h  

8) Napęd na cztery koła 4 x 4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie  

9) Mosty wyposażone w mechanizm różnicowy, blokadę mostu ; most tylny 
sztywny , przedni wahliwy  

10) Układ hamulcowy mokry wielotarczowy-regulowany hydraulicznie z podwójnym 
pedałem hamulca  

11) Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych z 
mechaniczną dźwignią blokady ruchów wysięgnika  

12) Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka z funkcją 
możliwości zmiany kierunku jazdy , mechaniczna dźwignia blokady ruchów łyżki 
ładowarkowej  

13) Układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą podwójną o przepływie min. 148 l/min 
i ciśnieniu min. 250 bar  

14) Instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania osprzętów roboczych  

15) Łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, dzielona z zębami i widłami do palet, o 
pojemności łyżki min. 1,1 m3, szerokość łyżki min. 2 400 mm, łyżka z wymiennym 
przykręcanym ostrzem ze stali HARDOX  

16) Łyżka ładowarki wyposażona w układ amortyzacji i samopoziomowania  

17) Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne  

18) Pług do odśnieżania prosty  

19) Maksymalna wysokość podnoszenia łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu łyżki 
nie mniejsza niż 3.4 m  

20) Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3500 kg  

21) Wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwny na ramie tylnej, min 1.1 m  

22) Szybkozłącze koparkowe mechaniczne  

23) Głębokość kopania min. 5,6 m  

24) Zasięg kopania na poziomie gruntu co najmniej 6,8 m  

25) Łyżka koparkowa o szerokości 350 mm z zębami  

26) Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm z zębami  

27) Łyżka skarpowa z lemieszem, uchylna hydraulicznie, o szerokości 1500 mm  

28) Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS, wyposażona w obro-
towy i amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewanie, kli-
matyzację, nadmuchy, wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, 
drzwi z obu stron kabiny, możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony 
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koparko-ładowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych, szyba tylna otwierana , 
dodatkowo kabina musi posiadać min 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kie-
runkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu 
i tyłu koparko-ładowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, im-
mobiliser, osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, schowki, składane stop-
nie boczne do wsiadania i wysiadania z maszyny. Dopuszczalny poziom hałasu w 
kabinie operatora max. 73 dB  

29) Wyświetlacz kontrolny w kabinie operatora pokazujący : stan paliwa, tempera-
turę oleju silnika, załączone napędy, godziny pracy, prędkość jazdy, bieg roboczy  

30) Wlew do spryskiwaczy szyb umiejscowiony w kabinie operatora  

31) Sygnał akustyczny cofania  

32) Sygnalizacja świetlna i akustyczna wysuniętych podpór tylnych maszyny  

33) Instalacja elektryczna 12 V, z wyłącznikiem masy w kabinie i przy akumulatorze , 
skrzynka bezpieczników umieszczona w kabinie operatora , jeden akumulator 

34) Zbiornik paliwa o pojemności min 140 l  
35) Masa eksploatacyjna maszyny min. 9200 kg  

 
1.2 Wymagania dotyczące dostawy i gwarancji 
 

1) Przedmiot dostawy fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 
2) Dostawca zapewni gwarancję na okres 24 miesiące lub 1500 godzin pracy 
3) Dostarczona koparko-ładowarka musi posiadać: 

a. instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych , 
b. książkę gwarancyjną, 
c. deklarację zgodności na znak CE. 
d. zestaw kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy. 

4) Ponadto dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia 
w zakresie bieżącej obsługi koparko – ładowarki dla pracowników wytypowanych 
przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 

 
1.3 Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego 

 
a) Okres trwania umowy leasingu : 61 miesięcy (tj. opłata wstępna 10%+ 59 

miesięcy leasingu+ wykup 3%) 
b) Rodzaj finansowania przedmiotu: leasing operacyjny z opcją wykupu. 
c) Czynsz inicjalny jako opłata wstępna: 1-sza rata w wysokości 10% wartości ceny 

netto przedmiotu zamówienia (leasingu) powiększona o 23 % podatku VAT. 
d) Raty leasingowe: 59 równych miesięcznych rat leasingowych. Pierwsza rata 

leasingowa zostanie opłacona w kolejnym miesiącu po dostawie przedmiotu 
leasingu (zamówienia) potwierdzonej protokołem odbioru.  

e) Opłata końcowa (wykup) w wysokości 3 % wartości netto przedmiotu leasingu 
powiększona o 23% podatku VAT stanowi jednocześnie 61-szą ratę.  

f) Oprocentowanie : stałe.  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia 
skalkulowane przy założeniu stałej stopy bazowej oparte na stawce WIBOR dla 
depozytów 1 miesięcznych (1M) 

g) Waluta oferty: PLN 
h) Do kalkulacji (przygotowania ofert) należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.09.2022. 
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2. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy 
leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że 
postanowienia zawarte w SWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej jako 
dodatkowe postanowienia umowne. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu 
wraz z ogólnymi warunkami leasingu i harmonogramem spłat. 

3. Nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
 

NR KODU CPV OPIS 

43261000-0 Koparki mechaniczne  

66114000-2 Usługi leasingu operacyjnego 

 
 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 
1. Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego: do 30 listopada 2022 roku 

2. Usługa leasingu: 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru koparko - ładowarki. 

 

5. Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający nie wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia. 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

d) spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

e) Oferują dostawy, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

 
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  
o których mowa powyżej, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału według wzorów stanowiących załączniki nr 4 do 
SWZ. 

 

7. Podstawy wykluczenia z postępowania 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia oferty lub nie wykazał braku podstaw wy-
kluczenia. 

b) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-
dził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumen-
tów, 

c) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-
mowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

d) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiają-
cego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia 

e) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonującą 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 postępo-
waniu 

f) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

g) Wykonawców, którzy zawiesili działalność w czasie trwania postępowania, do którego 
złożyli ofertę. 

h) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 
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i) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

j) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ 
na wynik prowadzonego postępowania, 

k) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnie-
nie warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierały błędy, nie wy-
nikające z oczywistych omyłek rachunkowych oraz pisarskich. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

8. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

 

1.  Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z 
ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 

2. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wy-
konawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do re-
prezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświad-
czenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w ofercie, 
które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej 

poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 

a) wypełniony formularz ofertowy — zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ; 

b) Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ 

c) Warunki leasingu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ 

d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia oraz 
o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ; 
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e) klauzula informacyjna RODO dotycząca postepowania ofertowego- załącznik nr 5 do 
SWZ; 

f) wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu i harmonogramem spłat 

g) pełnomocnictwo — jeżeli oferta jest podpisana przez osobę lub osoby inne, niż wskazane 
w odpowiednim rejestrze Wykonawca jest zobowiązany dołączyć pełnomocnictwo 
upoważniające te osoby do reprezentowania Wykonawcy. 

 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

4. W przypadku braku któregoś z dokumentów określonych w pkt VII, w terminie 2 dni od 
otwarcia ofert,  Zamawiający skieruję do Wykonawcy prośbę o dostarczenie brakującej 
dokumentacji. 

5. Oferta oraz wszelkie składane oświadczenia/dokumenty muszą być podpisane przez osobę 
lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją 
wynikającą z właściwego rejestru. 

6. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż 
osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w 
oryginale wystawione dla tych osób i przez nie podpisane lub kserokopię pełnomocnictwa 
uwierzytelnioną notarialnie. 

7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast Formularz Ofertowy oraz Pełnomocnictwo (jeśli 
jest zasadne) są składane w oryginale. 

8. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Fabryczna 7a 

 
Oferta w postępowaniu pn.: 

 
„Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu”. 

 
Nie otwierać przed dniem: 10.10.2022 godz.: 10:00 

Sygnatura sprawy: ZP.DWIK.50.2022 

 
 
 

10. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić adres i nazwę Wykonawcy. 

11. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, natomiast oferty przesłane 
e-mailem nie będą rozpatrywane. 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2022 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Fabrycznej 7a , 57-540 Lądek-Zdrój, Sala Konferencyjna. 
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13. Jeżeli oferta zostanie złożona w innym miejscu lub nie zostanie opisana w powyższy sposób 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne otwarcie oferty przed 
terminem lub niedostarczenie jej na posiedzenie komisji, na którym dokonywane będzie 
otwarcie ofert. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny  

 
1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. 
2. Cena całkowita stanowić będzie sumę kwot obejmujących: 

a. opłatę wstępną: 10 % wartości brutto sprzętu, 
b. raty leasingowe: 59 równych miesięcznych rat leasingowych, 
c. opłatę końcową (wykup) : 3 % wartości brutto sprzętu 

3. Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia, w tym w szczególności koszty rejestracji sprzętu, dostawy sprzętu do siedziby 
Zamawiającego, przeszkolenia pracowników obsługujących sprzęt, a także wszelkie opłaty i 
podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. 

4. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. 

5.  Do kalkulacji oferty należy przyjąć WIBOR według stawki WIBOR 1M z dnia 30.09.2022 
roku. 

 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium – cena – 100%. 
2. Oferta uzyskująca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą. 

 

16. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Lądku-Zdroju 
przy ulicy Fabrycznej 7a, Sekretariat Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2022 do godz. 10:00. 

 

17. Termin związania ofertą 

 
1. Termin związania ofertą złożoną przez Wykonawcę wynosi 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 2 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 45 dni. 
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18. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert ( pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert). Pytania powinny być opatrzone nazwą 
stawiającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła 
zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SWZ.  

2. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania w zakresie merytorycznym udziela: 

Justyna Górna- kierownik DWIK  
email: kierownikdwik@lukladek.pl 
 
Anna Gawron- Zastępca Głównej Księgowej 
Email: ksiegowosc@lukladek.pl  
 

3. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania w zakresie formalnym udziela:  

Monika Wolska - specjalista ds. zamówień publicznych,  
email: zamowienia@lukladek.pl 
 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wchodzące w skład oferty, 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub drogą elektroniczną. 

19. Wybór ofert/Unieważnienie 

 
1. Ocena ofert i wybór Wykonawcy nastąpią na zamkniętym posiedzeniu Komisji. 

2. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz za zgodą 
Wykonawcy dokona poprawek innych omyłek nie powodujących istotnych zmian w treści 
oferty Wykonawcy. 

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wyłącznie w zakresie nie 
powodującym istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy. 

4. Ocena ofert odbywać się będzie na zasadach określonych w Regulaminie Udzielania 
Zamówień Sektorowych poniżej progów unijnych w Lądeckich Usługach Komunalnych 
 Sp. z o.o.  

5. Odrzucenie oferty nastąpi w sytuacji zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych 
 w §16 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych poniżej progów unijnych  
w Lądeckich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. W przypadku ich wyczerpania Zamawiający 
może przyjąć uregulowania określone w ustawie Prawo Zamówień publicznych z dnia  
11 września 2019r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) 

mailto:kierownikdwik@lukladek.pl
mailto:ksiegowosc@lukladek.pl
mailto:zamowienia@lukladek.pl
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6. O wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawców biorących w nim udział. Informację taką umieści również w miejscu 
publicznym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) zobowiązani są przedstawić 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

9. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 

 

20. Wymagania dotyczące wadium: 

 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

22. Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

23. Informacja o dopuszczeniu składania ofert wariantowych:  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy. 

1. Umowa leasingu zostanie sporządzona przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy, niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie. 

2. Umowa powinna zawierać dane zawarte w Rozdziale III ust. III SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia pisemnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na 
podst. art. 454-455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 
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a. zmiana terminu (wcześniejsza) spłaty rat leasingowych bez dodatkowych kosztów – 
spłata jedynie rat bez naliczania odsetek; 

b. zmian terminu (wcześniejszy) wykup koparko – ładowarki - bez dodatkowych kosztów 

4. Warunki powyższych zmian możliwe w przypadku zmian finansowych Spółki. 

 

25. Pouczenie o środkach odwoławczych. 

 
1. Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej poinformować zamawiającego o niezgodnej z regulaminem czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
regulaminu. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność 
albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców. 

3. Od czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie. 

26. Postanowienia końcowe 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem udzielania zamówień 
sektorowych poniżej progów unijnych w Lądeckich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. dostępnym 
na stronie internetowej Spółki: www.lukladek.pl w zakładce „przetargi”. 

 

27. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 
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 Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. 
w Lądku-Zdroju, ul. Fabryczna 7A, 57-540 Lądek-Zdrój.   

• w celu uzyskania informacji na temat przetwarzani ochrony danych osobowych należy się 
skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e mail: rodo@lukladek.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowej koparko-
ładowarki z opcją wykupu”.  

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
➢ przeprowadzenia postępowania ofertowego / konkursowego /przetargowego,  

a w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane 
w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych 
roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

http://www.lukladek.pl/
mailto:rodo@lukladek.pl
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➢ wykonywania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa,  
a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych oraz w zakresie przepisów 
podatkowych, księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

➢ ochrony praw Spółki wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką 
w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania 
bieżących procesów biznesowych Spółki. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz po jej 
ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na 
potrzeby sprawozdawczości. 

• Ma Pan/Pani prawo do: 
➢ dostępu do swoich danych osobowych, 
➢ sprostowania danych osobowych, 
➢ usunięcia danych osobowych, 
➢ ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
➢ przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania 

ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, 
przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie 
przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody, 

➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie 
przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Spółkę, 

➢ wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

• Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 
przeprowadzenia postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy. 

• Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się 
poprzez kontakt ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem 57-540 
Lądek Zdrój, ul Fabryczna 7 lub pod adresem mailowym : rodo@lukladek.pl  

 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia  
3. Załącznik nr 3 -Warunki leasingu  
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie  
5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO 
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