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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego: Bychawskie Przedsi ębiorstwo 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  

 
2. Tryb post ępowania: postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 
1843 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Leasing (z opcj ą wykupu) 
używanego samochodu ci ężarowego z now ą zabudow ą hakow ą”. 

1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminów wewnętrznych 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., zgodnie z zasadami 
wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

2) Zamawiający informuje wykonawców, że postępowanie prowadzone jest w trybie 
otwartego konkursu ofert, tj. każdy z wykonawców może złożyć w postępowaniu 
ofertę. Ponadto: 

a. zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

• odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 
czasie,  

• zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  
• zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postepowania; 
c. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

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

 

3. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest leasing (z opcją wykupu) 
używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej 
niż 12 ton wyprodukowanego po 1 stycznia 2008 r. wraz z kompletną zabudową z 
fabrycznie nową zabudową hakową do przewozu kontenerów typu KP-7.  KOD CPV - 
66114000-2. 

Zamawiający informuje, że dostawca używanego samochodu ciężarowego z zabudową 
hakową został już wyłoniony w odrębnym postępowaniu.  

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  Termin realizacji zamówienia wynosi 60 
m-cy od dnia podpisania umowy. Wydanie przedmiotu leasingu powinno nastąpić w 
terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. 
 

5. 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 
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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.: 
„Leasing (z opcją wykupu) używanego samochodu ciężarowego z nową zabudową 
hakową”; 

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. 
 

6. Warunki udziału w post ępowaniu : 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   
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3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

7. Termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 15.01.2020 r. do godz. 15.00 . 
Oferty, które dotrą do Zamawiającego po tym terminie nie będą uwzględnione. 
Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej na adres Bychawskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa lub w 
formie elektronicznej na adres email sekretariat@ebpk.pl 

2) Ofertę należy złożyć w języku polskim.  
3) Na ofertę wykonawcy składa się wypełniony formularz oferty i dokumenty, o których 

mowa w pkt. 9 ppkt. 5.  
4) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści 

złożonej oferty. Oferta wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie 
w niewystarczający sposób nie zostanie uwzględniona. 

 

8. Kryteria wyboru oferty. 

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena – przy założeniu, że wykonawca 
złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego. 

9. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.  

2) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 
3) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4) Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 
5) Złożona oferta powinna zawierać następujące informacje: 

a) Koszt wykonania (kwota brutto). 
b) Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia). 
 

10. Dodatkowe informacje 
1) Wykonawca poniesie dodatkowy koszt ewentualnej wyceny i należy go doliczyć do 

ogólnej wartości oferty. 
2) Koszt rejestracji przedmiotu leasingu ponosi Zamawiający. 
3) Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu 
4) Zamawiający oczekuje oferty skalkulowanej w oparciu o oprocentowanie zmienne.  
5) Przedmiot leasingu dostarczy firma Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.  

z siedzibą: ul. Ks. J. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała. 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz oferty 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

 
Przedmiotem zamówienia jest leasing 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego z 
fabrycznie nową zabudową hakową dla Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 
o.o., z opcją wykupu.  
 
Zamawiający informuje, że dostawca używanego samochodu ciężarowego z zabudową 
hakową został już wyłoniony w odrębnym postępowaniu. 

Parametry samochodu: 

1. Rodzaj, typ, marka pojazdu: samochód ciężarowy MAN. 
2. Rok produkcji: 2008. 
3. Dopuszczalna masa całkowita: 12 ton. 
4. Moc; 180-250 KM (diesel). 
5. Silnik: EURO 4. 
6. Przebieg: 429 000 km 
7. Zwieszenie: resory 
8. Liczba osi: 2. 
9. Wersja samochodu: 4x2. 
10. Opis zabudowy: urządzenie hakowe -  rok produkcji nie wcześniej niż 01.01.2019, 

przystosowane do kontenerów o długości od 3200mm do 4800mm (KP-7,KP-10), 
moc załadunkowa 6 ton, urządzenie hakowe pochodzące z produkcji seryjnej, 
wysokość haka H=1200mm, ciśnienie robocze - 21-35 Mpa) 

11. Wartość – 125 850,00 zł netto. 

 

 
Wymagania dotycz ące leasingu : 

 
Zamawiający oczekuje oferty skalkulowanej w oparciu o oprocentowanie zmienne 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

  

Leasing w walucie:  złoty 
Rodzaj rat leasingowych 59 równych rat leasingowych oraz 60 

rata (kwota wykupu)  
Okres leasingu 60 miesięcy 
Wartość początkowej wpłaty  do 10 % wartości samochodu 
Kwota wykupu  do 1 % wartości samochodu 
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Załącznik nr 2 

                                                                                                

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

NIP ...................................   REGON .............................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ....................................................  

Numer telefonu:  ..............................  

e-mail .............................................................................................................. 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące konkursu ofert na Leasing (z opcją wykupu) 

używanego samochodu ciężarowego z nową zabudową hakową, postępowanie nr 

ZU.271.3.2020 zgodnie z wymogami zawartymi w  ogłoszeniu z dnia 09.01.2020 r., 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:………………………. zł brutto 

W tym składniki ceny łącznej: 

Rodzaj opłaty/liczba opłata 
Wartość 
netto w 

PLN 

VAT w 
PLN 

Wartość 
brutto w 

PLN 

Wpłata pocz ątkowa  do 10% wartości samochodu    

59 równych rat , (obejmujące inne koszty i opłaty 
dla samochodu) 

wysoko ść pojedynczej raty wynosi : 
..…......................... zł netto 
……...................… zł VAT 

…...................…… zł brutto 

59 rat x warto ść pojedynczej raty 

   

60 rata (kwota wykupu) stanowiąca 1% wartości 
samochodu 

   

Razem 
(wpłata początkowa + wartość 59 rat w tym inne 
koszty i opłaty +60 rata będąca kwotą wykupu) 

   

 
Razem wartość słownie netto:………………………………………..…………....…………… 

Razem wartość słownie VAT: ……………………………………………………………….. 

Razem wartość słownie brutto: ……………………………………………………………….. 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy istotne 

postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 
 
 
 
 
………………………………………….. 

Miejscowość, Data 
 ……………….………………………..  

Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 3 do oferty  

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pn.: „Leasing (z opcj ą 
wykupu) u żywanego samochodu ci ężarowego z now ą zabudow ą hakow ą” 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 
 

 

 

 

 

 


