OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Zamawiającego: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka
z o. o. w Bychawie ul. M. Rataja 6, 23 – 100 Bychawa, NIP 7130005821, REGON
430515145 reprezentowane przez Zarząd w imieniu którego działa Prezes Zarządu Paweł
Pikula.
Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 EURO pn.: „Zakup i dostawa
hakowca do BPK Sp. z o.o.”.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton wyprodukowanego
nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. wraz z nową kompletną zabudową hakową służącą do
załadunku i przewożenia kontenerów typu m.in. KP-7. KOD CPV: 34144510-6.
Termin składania ofert: do 29 listopada 2019 r. do godziny 15.00 za pomocą poczty
elektronicznej (mail: sekretariat@ebpk.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście – ul. M Rataja 6,
23-100 Bychawa.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Kompletny samochód wraz z zamontowanym
urządzeniem hakowym powinien zostać dostarczony do siedziby zamawiającego w terminie
do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Kryteria oceny ofert: kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy
założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z
wymaganiami zamawiającego.
Klauzula 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:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bychawskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, ul. Rataja 6.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ebpk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zakup i dostawa hakowca do BPK Sp. z o.o.”;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy oraz zadeklarowany w wybranej ofercie okres
gwarancji i rękojmi;
6. 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;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) 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;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
1. Parametry techniczne podwozia:
1) Wyprodukowany po 1 stycznia 2008 r.,
2) Typ podwozia: dwuosiowy 4x2 ,
3) Zawieszenie przednie; resory,
4) Zawieszenie tylne; pneumatyczne,
5) Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 11 000, nie większa niż 12 000 kg,
6) Silnik o mocy nie mniejszej niż 180 - 250 KM (diesel),
7) Nie dopuszcza się dostawy pojazdu z wyciekami płynów eksploatacyjnych w okolicy
silnika,
8) Skrzynia biegów manualna,
9) ABS,
10) Fotel kierowcy pneumatycznie zawieszony.
11) Podwozie przystosowane pod zabudowę komunalną,
12) Przebieg nie większy niż 450 tyś km,
13) Norma emisji spalin Euro 4,
14) Stopień zużycia ogumienia nie większy niż 60%.
15) Podnośnik hydrauliczny,
16) Klin pod koła,
17) Błotniki kół tylnych z chlapaczami.
18) Gwarancja na podwozie nie mniejsza niż 3 miesiące.

2. Parametry techniczne zabudowy hakowej:
1) Urządzenie hakowe rok produkcji nie wcześniej niż 01.01.2019, przystosowane do
kontenerów o długości od 3200mm do 4800mm (KP-7,KP-10),
2) Moc załadunkowa 6 ton,
3) Długość przewożonych kontenerów 3200-4800mm,
4) Urządzenie hakowe pochodzące z produkcji seryjnej
5) Wysokość haka H=1200mm,
6) Ciśnienie robocze - 21-35 Mpa,
3.

Wyposażenie;
1) Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera,
2) Urządzenie hakowe do rozstawu rolek i ślizgów kontenera min 1080mm,
3) Sterowanie z wewnątrz pojazdu i z zewnątrz (AWARYJNE),
4) Blokada hydrauliczna kontenera,
5) Skrzynka narzędziowa,
6) Przygotowany do badania UDT,
7) Gwarancja na urządzenie hakowe nie mniejsza niż 12 miesięcy.

4. Dokumenty niezbędne przy odbiorze pojazdu:
1) Komplet dokumentów pojazdu niezbędnych do rejestracji na terenie RP.
2) Instrukcje obsługi dla podwozia, nadwozia i komponentów w języku polskim.
3) Książki gwarancyjne dla podwozia, zabudowy i urządzenia hakowego.

Zamawiający wymaga, żeby samochód stanowiący przedmiot zamówienia był przygotowany
do rejestracji jako samochód specjalny na terenie RP.
Zamawiający wymaga przeszkolenia wyznaczonych przez niego pracowników z obsługi
pojazdu i zabudowy podczas odbioru.
Samochód będący przedmiotem zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

............................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając,
że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

....................................................................................................................................................
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na dostawę:
Samochodu ciężarowego typu hakowiec do BPK Sp. z o.o. marki …………….. oraz szkoleniem
pracowników
…....................zł
(brutto)
słownie:........................................................................................................ w tym podatek VAT....... %
tj. ……………… zł
Na proponowany samochód udzielamy gwarancji i rękojmi na okres:
a) Na podwozie ………… miesięcy
b) Na zabudowę………… miesięcy
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. termin związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert,
2. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
3. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
4. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego
przez
…………………………………..……….
(niepotrzebne
skreślić),
(nazwa lidera)
5. jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP
............................................................ (niepotrzebne skreślić),
6. informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w
postępowaniu,
7. złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

…………………………………………..

……………….………………………..

Miejscowość, Data

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1 do oferty

............................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa
hakowca do BPK Sp. z o.o.” oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
5. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

…………………………………………..

……………….………………………..

Miejscowość, Data

Podpis osoby uprawnionej

