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AMW REWITA Sp. z o.o.  
Oddział Rewita Rogowo  

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno 
 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej „SIWZ” 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„ Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy nowego samochodu 5-cio 
osobowego typu  KOMBI VAN wg SAMAR (rocznik 2017) z prawem opcji wykupu oraz                         

z ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance do AMW REWITA Sp. z o.o.                     
Oddział Rewita Rogowo ” 

 
Nr postępowania: AMW/O/ROG/PZP/4/2017 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                                   

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”. 

Zamawiający oczekuje, ze Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 

niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom Zamawiającego. 

 

 

Rogowo,  maj 2017 r. 

 

Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

Akceptacja Kierownika Zamawiającego 
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AMW REWITA Sp. z o.o.  
Oddział  Rewita Rogowo 
Rogowo 76 
72-330 Mrzeżyno 
Telefon: 91 3866269 
Adres e-mail: rogowo@rewita.pl,  
Faks: 91 3866269 
Strona internetowa: www.rewita.pl 
Godziny pracy od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  
NIP: 7010302456, Regon:142990254 
 

Numer postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

AMW/O/ROG/PZP/4/2017 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  
i nast. Pzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy 
nowego samochodu 5-cio osobowego typu KOMBI VAN wg. Samar (rocznik 2017) z prawem opcji 
wykupu oraz ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Oddziału Rewita Rogowo. 

2. Szczegółowe parametry techniczne samochodu będącego przedmiotem zamówienia znajdują się w 
Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:          66114000-2 – Usługi leasingu finansowego,  
       66514110-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. 
 

4. Wymagania dotyczące leasingu:  
a) waluta w polskich złotych, 
b) pierwsza wpłata 20%, 
c) okres finansowania 48 miesięcy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu z  prawem opcji 

wykupu w 48. miesiącu, 
d) koszty opłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance  na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania 

umowy za pierwsze 12 miesięcy ponoszone będą przez Wykonawcę i należy skalkulować je w 
ramach raty leasingowej z  możliwością kontynuacji lub cesji w całym zakresie. 

mailto:rogowo@rewita.pl
http://www.rewita.pl/
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e) wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do  siedziby 
Zamawiającego, pierwsza rejestracja pojazdu ponosi Wykonawca. 

f) terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej, 
g) termin zapłaty ( opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wykupu) zgodnie z umową w tym: opłaty 

wstępnej 7 dni, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem sukcesywnie przez 48 miesięcy od 
daty podpisania protokołu odbioru  przedmiotu leasingu. 

h) opcja wykupu przedmiotu leasingu  1% wartości początkowej. 
5. Wymagania dotyczące samochodu: 

a) fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku, model aktualnie wytwarzany przez  
 producenta, 
b) typ nadwozia Kombi Van przystosowany do przewozu 5 osób, 
c) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce  

przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 
wynikające  z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 
1137) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

d) mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
7. Wykonawca wraz z samochodem wyda Zamawiającemu: 

a) kartę pojazdu, 
b) dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, 
c) dowód rejestracyjny, 
d) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i dokumenty potwierdzające opłacenie 

składek, 
e) 2 komplety kluczyków, 
f) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, 
g) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu 

8. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji odpowiednio 
na: 
a)  podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne co najmniej 24 miesiące,  
b)   na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy,  
c)  na perforację blach nadwozia, co najmniej 144 miesiące (12 lat) - liczonych od dnia podpisania bez  

uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej 
wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez 
Wykonawcę. 

9. Samochód zostanie wydany Zamawiającemu w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 
13. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami 

prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczające do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć. 

14. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2017. 
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15. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pierwszej 
jakości, wolny od wad i zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi w formularzu 
cenowym. 

16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie 
transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 
załadunku, transportu oraz rozładunku.  

17. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku 
Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie 
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji 
umowy, możliwa będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 48 miesięcy liczony od dnia wydania pojazdu z 

uwzględnieniem terminów realizacji usług gwarancyjnych. 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku. 

     c)    zdolności technicznej lub zawodowej. 
          Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku. 
 

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

 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  Zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienie publiczne. 

 

 

 

 

 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
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1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w rozdziale VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

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

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdziale VII. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

 
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

 
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

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

 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a  także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ, tj. AMW/O/ROG/PZP/4/2017 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76,                    
72-330 Mrzeżyno. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: m.kalinowska-swiatły@rewita.pl albo faksem pod 
numer: 91 3866269. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w rozdziale VIII. 7 niniejszej SIWZ. 

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

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Monika 
Kalinowska-Światły, e-mail: m.kalinowska-swiatly@rewita.pl 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 
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niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 

się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział X. Termin związania ofertą. 

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

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

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 
2  do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną 
cenę ofertową brutto za cały okres leasingu ( 48 miesięcy), wysokość miesięcznej raty leasingu, 
wartość wykupu pojazdu, gwarancję, oświadczenie o okresie związania ofertą i o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ, oraz wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część 
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII. 1-4 niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 
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9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

AMW REWITA Sp. z o.o. 

Oddział Rewita Rogowo 

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno 

 „ Oferta w postępowaniu na Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy nowego 
samochodu 5-cio osobowego typu KOMBI VAN wg. Samar (rocznik 2017) z prawem opcji wykupu oraz 

ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Oddziału Rewita Rogowo” 
 

nr sprawy: AMW/O/ROG/PZP/4/2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 08.06.2017 r. o godz. 10:30 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

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

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
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„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów 
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy Pzp nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

19. Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa 
do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

 

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział  
Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno, budynek Syrena, pok. nr 17. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 11, w dniu 08.06.2017 r., o godzinie 10:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.rewita.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) termin realizacji zamówienia; 

c) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

d) cen zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia.  

http://www.rewita.pl/
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2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w 
umowie. 

4. W cenie uwzględnia się wszystkie podatki, koszty, opłaty do wykonania  i poniesienia przez 
Wykonawcę ( w tym koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez pierwsze 12 miesięcy), a 
konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty. 

5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, 
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
 w  kryteriach: 

„Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

„Termin realizacji dostawy” – T. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 

 

 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa 

brutto 

90% 90 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 90pkt 

                            Cena badanej oferty 
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Termin 

realizacji 

dostawy ( nie 

może być 

dłuższy niż 60 

dni)  

10% 10 

 

Najkrótszy termin realizacji dostawy spośród  badanych ofert 
T = -----------------------------------------------------------------  x 10 pkt 

Termin realizacji dostawy  w badanej ofercie 
 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

4. T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”. Ocena punktowa w  kryterium „Łączna cena 
ofertowa brutto” dokonana  zostanie na  podstawie  

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru  

opisanego   w tabeli powyżej. 

5.  Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji dostawy ” dokonana zostanie na podstawie liczby dni 
wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, w których nastąpi dostawa Przedmiotu zamówienia i 
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

Przy czym termin realizacji dostawy  nie może być dłuższy niż   60 dni od dnia podpisania umowy. 

6.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  

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

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 
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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

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

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla 
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Pzp. 

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

 

 

Rozdział XIX. Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie. 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy nowego 
samochodu 5-cio osobowego typu KOMBI VAN wg. Samar (rocznik 2017) z prawem opcji wykupu oraz 
ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Oddziału Rewita Rogowo. 
 
1.  Samochód 5-osobowy - produkcja 2017 r.  
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a) Silnik diesel 1,6 pojemność skokowa silnika 1560 do 1598 cm³, moc 98 do 120 KM, norma emisji 
spalin EURO 6, 

b) skrzynia biegów manualna  
c) kolor biały. 

1) WYPOSAŻENIE 
a) ABS z rozdziałem siły hamowania oraz system stabilizacji toru jazdy,  
b) Poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera (pasażera z możliwością dezaktywacji), 
c) Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie z regulacją wysokości położenia, 
d) Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, 
e) Światła do jazdy dziennej, 
f) Reflektory przednie przeciwmgielne, 
g) Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i immobiliser. 

2) KOMFORT 

a) Wspomaganie kierownicy, 
b) Regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch płaszczyznach, 
c) Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, 
d) Lusterka boczne regulowane elektrycznie,  
e) Schowek zamykany: 

– w desce rozdzielczej przed kierowcą, 
– w desce rozdzielczej przed pasażerem, 

f) Półka pod sufitem w pierwszym rzędzie foteli , 
g) Gniazdo 12V na desce rozdzielczej (zapalniczka), 
h) Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej,  
i) Dwa uchwyty na napoje w podłodze między fotelami, 
j) Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu, 
k) Oświetlenie wnętrza: 

– 1 lampka główna + 2 lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu, 
– 1 lampka w przestrzeni bagażowej, 

3) OUTDOOR 
a) Prawe i lewe drzwi boczne przesuwne, przeszklone, 
b) Drzwi tylne, klapa przeszklona (szyba ogrzewana + wycieraczka), 
c) Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, 
d) Szyby uchylne w drugim rzędzie i stałe w trzecim rzędzie, 
e) Fotele przednie: 

– manualna regulacja wzdłużna, 
– manualna regulacja pochylenia oparcia, 
– manualna regulacja wysokości fotela kierowcy, 
– zagłówki z regulacją wysokości położenia, 

f) Kanapa w drugim rzędzie ze składanym i dzielonym asymetrycznie oparciem: 
– zagłówki z regulacją wysokości położenia, 
– indywidualna regulacja, składanie i wyjmowanie foteli, 

g) Tapicerka siedzeń tkaninowa 
– zderzak przedni i tylni w kolorze czarnym, 
– boczne listwy ochronne w kolorze czarnym, 
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– lusterka boczne i klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, 
h) Relingi dachowe czarne, 
i) Felgi stalowe 15" , 
j) Koło zapasowe pełnowymiarowe, 
 

4) OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA 
a) Klimatyzacja manualna jednostrefowa 
 

5) SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI 
a) Radio CD z MP3+ głośniki przednie+ system głośnomówiący Bluetooth 
 

6) AKCESORIA 
a) Gumowa/ z tworzywa wykładzina bagażnika,  
b) Elastyczna siatka oddzielająca przestrzeń bagażową,  
c) Komplet dywaników gumowych. 
 

2. Wymagania dotyczące leasingu:  

 

a) waluta w polskich złotych, 
b) pierwsza wpłata 20%  
c) okres finansowania 48 miesięcy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu z  prawem opcji  
 wykupu w 48. miesiącu, 

d) koszty opłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania  
umowy za pierwsze 12 miesięcy ponoszone będą przez Wykonawcę i należy skalkulować je w 
ramach raty leasingowej z  możliwością kontynuacji lub cesji w całym zakresie. 

e) wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do  siedziby  
 Zamawiającego, pierwsza rejestracja pojazdu ponosi Wykonawca. 

f) terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej, 
g) termin zapłaty ( opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wykupu) zgodnie z  umową w tym: opłaty  

wstępnej 7 dni, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem sukcesywnie przez 48 miesięcy od 
daty podpisania protokołu odbioru  przedmiotu leasingu, 

h) opcja wykupu przedmiotu leasingu 1% wartości początkowej. 
 
 
 
3. Warunki ubezpieczenia samochodu: 
Wymagane warunki AC: 
 
 1) suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia; 
 2) ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające  
  na: 
  a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem w skutek: 
   - nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz 

pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, 
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   - działania osób trzecich, w tym również włamania. 
  b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu w skutek następujących zdarzeń losowych: 
   - powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, 

osuwiska lub zapadnięcia się ziemi, 
   - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 
  c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania 
   pomocy medycznej,  

d) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 
e) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży 

 pojazdu, jego części lub wyposażenia. 
3) przedmiot ubezpieczenia pojazd wraz z wyposażeniem bez zastosowania udziału własnego w 

szkodach AC – w ruchu i postoju oraz AC- kradzież, wysokość odszkodowania zostanie ustalona od 
pełnej wartości samochodu wraz z podatkiem VAT. 

4) w szkodach polegających na uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu przy ustalaniu wartości szkody nie 
będzie potrącane zużycie eksploatacyjne części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany –
zniesienie amortyzacji. 

5) na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez 
Ubezpieczonego przepisów „Prawo o ruchu drogowym”.  

6) likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanej stacji obsługi. 
7) stała suma odszkodowania – suma ubezpieczenia pojazdu nie podlega pomniejszeniu o wypłacone 
 odszkodowania oraz wartości pojazdu (brak konieczności do ubezpieczenia pojazdu po szkodzie). 

 
Wymagane warunki OC: 
 
W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2013r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
Nr 392 z 2013r. z późn. zm.). 
 
Wymagane warunki NNW: 
 
1)  Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów. 
2)  Suma ubezpieczeń wynosi 15 000 zł w przypadku szkód na osobie. 
3)  Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków 

powstałych: 
 a) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
 b) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, 
 c) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy. 
 
4) W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące świadczenia: 
 a) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego 

wypadku w stosunku procentowym od sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał 
trwałego uszczerbku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku 
na zdrowiu. 

 b)  świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. 
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 c) zwrot kosztów leczenia ( w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie 
  więcej niż 10% sumy ubezpieczenia. 

d) zwrot kosztów nabycia ( w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do stopnia  
 trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości  10% sumy ubezpieczenia. 

 
Wymagane warunki Assistance: 
 
1. Ubezpieczenie Assistance, powinno gwarantować kierowcom i pasażerom: 

a) pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a 
także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera, 

b) pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na trasie całej Polski, 
c) bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji, 
d) pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej, 
e) pojazd zastępczy. 

2. Świadczeniami realizowanymi pod warunkiem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową  
 w odległości powyżej 50 km od siedziby lesingobiorcy, który użytkuje samochód powinny być: 

a) w przypadku awarii pojazdu: 
- pomoc kierowcy i pasażerom (zakwaterowanie lub przejazd do miejsca zamieszkania lub pobytu,  
 odbiór naprawionego pojazdu), 
- pomoc techniczna dotycząca pojazdu (naprawa na miejscu zdarzenia albo holowanie do najbliższej  
 autoryzowanej stacji obsługi, 

b) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii. Ubezpieczyciel powinien 
organizować i pokrywać koszty naprawy na miejscu zdarzenia albo organizować i pokrywać koszty 
holowania albo najbliższej autoryzowanej stacji obsługi ( ewentualnie napraw na wybrany przez 
Ubezpieczyciela parking, jeżeli zdarzenie zaszło poza godzinami pracy autoryzowanej stacji obsługi) 
albo do miejsca zamieszkania i pobytu (lub autoryzowanej stacji obsługi w pobliżu miejsca 
zamieszkania lub pobytu) posiadacza pojazdu wg następujących limitów: 

- limit kwotowy naprawy na miejscu zdarzenia powinien wynosić co najmniej 400 zł, 
- limit kwotowy holowania pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi powinien wynosić co  
 najmniej 400 zł albo do miejsca zamieszkania lub pobytu (lub warsztatu w pobliżu miejsca 
 zamieszkania lub pobytu) 600 zł. 

c) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa 
koszty dostarczenia właściwego paliwa ( z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania tego 
pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw. 

d) jeżeli w następstwie wypadku lub awarii pojazd jest unieruchomiony i gdy jego naprawa nie może 
odbyć się w tym samym dniu, w którym  nastąpiło zdarzenie (np. dzień świąteczny, weekend) albo 
gdy pojazd został skradziony i nie odzyskano go w dniu kradzieży, Ubezpieczyciel: 

- organizuje i pokrywa koszty przejazdu do najbliższego hotelu albo zakwaterowania (noclegów) 
kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu – do momentu naprawienia lub odzyskania tego pojazdu i 
nie dłużej niż przez 3 doby, limit kwotowy zakwaterowania jednej osoby powinien wynosić co 
najmniej 120 zł za dobę. 

- organizuje i opłaca koszty przejazdu kierowcy i pasażerów pojazdu środkiem transportu wybranym  
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przez Ubezpieczyciela do ich miejsc zamieszkania lub pobytu, albo do miejsca przeznaczenia, gdy 
koszt kontynuacji podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania lub 
pobytu, 

- organizuje i pokrywa koszty jednorazowego przejazdu właściciela po odbiór naprawionego albo 
 odzyskanego po kradzieży pojazdu środkami transportu wybranym przez Ubezpieczyciela. 

e) jeżeli w skutek urazu ciała konieczny jest transport medyczny kierowcy lub pasażerów w celu 
hospitalizacji. Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać co najmniej koszty następujących 
usług: 

- transportu sanitarnego poszkodowanych do jednego z najbliższych szpitali lub: 
- przewiezienia poszkodowanych do szpitala wyposażonego w urządzenia specjalistyczne 

(medyczne) odpowiednim środkiem transportu z niezbędną opieką, jeżeli z medycznego punktu 
widzenia taki transport jest konieczny. 

f) w przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów nie posiada  
prawa jazdy lub nie może kierować pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia zmiennika kierowcy w celu 
powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub pobytu posiadacza 
pojazdu. Koszty paliwa ponosi posiadacz lub pasażerowie pojazdu. 

g) w przypadku zgonu, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do miejsca 
 pochowania w Polsce, 

h) W razie awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu: 
- udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP, na żądanie i koszt kierowcy, 
 zorganizowanie przyjazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub 
 odholowania go do warsztatu, 
- udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych stacji obsługi i lokalnych możliwych
 naprawach pojazdu, 
- przekazanie pilnej wiadomości w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną 
 ubezpieczeniową – osobie wskazanej przez kierowcę lub pasażera pojazdu, 
- udzielanie informacji w zakresie otrzymania pojazdu zastępczego. 
 

4. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdu: 
 
1. Wykonawca zapewni dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego wskazanej przez odbiorcę w 

umowie. 
2. Wykonawca wraz z samochodem wyda Zamawiającemu:   

a) kartę pojazdu, 
b) dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, 
c) dowód rejestracyjny, 
d) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i dokumenty potwierdzające opłacenie 

składek, 
e) 2 komplety kluczyków, 
f) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, 
g) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu. 

 
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji odpowiednio na: 

   a) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne co najmniej 24 miesiące,  
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b)   na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy,  
c)  na perforację blach nadwozia, co najmniej 144 miesiące (12 lat) - liczonych od dnia podpisania bez 

uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej 
wymaganej przez Zamawiającego, jako  wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez 
Wykonawcę. 

 
4. Samochód przedstawiony do odbioru zamawiającemu powinien być: 

a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji; 
b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej; 
c) ubezpieczony; 
d) zarejestrowany. 

 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 

złożona przez: 

___________________________________ 
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____________________________ 

________________________ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawa w ramach leasingu 
operacyjnego na okres 48 miesięcy nowego samochodu 5-cio osobowego typu KOMBI VAN wg. Samar 
(rocznik 2017) z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Oddziału 
Rewita Rogowo” (postępowanie nr AMW/O/ROG/PZP/4/2017 ) 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….. 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...……………….. 
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…...…….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
faks……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………….  

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ( model, marka) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ORAZ TERMINY DOSTAWY: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ, która stanowi 

całkowite wynagrodzenie Zamawiającego, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ.  

Lp. Przedmiot   
Ilość 

samochodów 

Cena 

brutto 

w zł. 

  a b c d 

Samochód osobowy typu Kombi VAN 

1 

Wpłata początkowa 

20% wartości 

samochodu 

................... zł X 1 

 

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

d=axc 

2 

Leasing samochodu 

osobowego (zgodnie z 

opisem przedmiotu 

zamówienia) 

Rata 

leasingowa 

samochodu 

 

.................. zł 

Ilość rat 48 1 
....................... 

d=axbxc 

3 

Wartość wykupu 

przedmiotu leasingu 

stanowiąca 1% 

wartości samochodu 

................... zł X 1 
..................... 

d=axc 
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4 Razem cena oferty poz. 1 do 3 

 

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

1d+2d=3d 

5 

Termin realizacji 

dostawy  ( liczba dni 

nie więcej niż  60 dni)  

 

 

 

D. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w formularzu ofertowym; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

5) akceptujemy warunki zapłaty wskazane we wzorze Umowy; 

6) na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:  

a) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne …………………….. miesięcy,   

b) na powłokę lakierniczą………….. miesięcy ,  

c) na perforację blach nadwozia ……………….. miesięcy.   

 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................…… 

F. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

 

G. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 
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Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania na ____________________________________ 

działając w imieniu Wykonawcy: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki 

udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176), 

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

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

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

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

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

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

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

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

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

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437); 

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

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 

2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
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stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

5)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdziale V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby  

powołuje się Wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
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………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


