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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ”  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj ą wykupu fabrycznie nowej koparko-
ładowarki” 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego. 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  z siedzibą ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa,  

NIP: 713-000-58-21, REGON: 430515145,tel. 81 566 02 27, e-mail: sekretariat@ebpk.pl. 

Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz strona internetowa, na której udostępniane 
będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://ebpk.pl   

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

2.1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu przepisów art. 7 pkt 35 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 
z późn.zm.), których wartość zamówienia dla dostaw nie przekracza kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust 3. Ustawy Pzp.  

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

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

2.3.1.  Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;  

2.3.2.  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; 
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e) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 
wskazanego w pkt b wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału 
w postępowaniu. 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 

2.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

2.7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

2.8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

2.9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym prowadzone będą w PLN. Zamawiający 
nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

2.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj ą wykupu 
fabrycznie nowej koparko - ładowarki :  

3.1.1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego; 

3.1.2.  Serwis: w obrębie 100 km od siedziby Zamawiającego 

3.1.3. Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin od momentu 
zgłoszenia. 

3.1.4.  Gwarancja: minimum 12 miesięcy lub 2000 motogodzin; gwarancja rozpoczyna się od 
dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy (koparko-ładowarki); 

3.1.5.  szkolenie: zapewnienie przeszkolenia pracowników obsługujących sprzęt, które 
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

3.2. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

3.2.1.  Okres trwania umowy: 60 miesięcy. 

3.2.2.  Forma leasingu: operacyjny. 

3.2.3. Opłata wstępna 40% 

3.2.4. Ilość rat: 59  

3.2.5. Wartość wykupu 5 % 

3.2.6. Oprocentowanie zmienne 

3.2.7. Waluta oferty PLN 

3.3. Zamawiający akceptuje Tabele Opłat i Prowizji obowiązujące u finansującego. 

3.4. Wykonawca przedłoży harmonogram spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu. 
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3.5. Zamawiający wyraża zgodę aby koszt podatku od środków transportu był refakturowany przez 
wykonawcę na zamawiającego. 

3.6. 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 zał ączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi 
warunkami leasingu.  

3.7. Wykonawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco. 

3.8. Zamawiający dokona ubezpieczenia OC i AC dostarczonej koparko-ładowarki w wybranym 
przez niego towarzystwie ubezpieczeniowym. 

3.9. Pozostałe szczegółowe wymagania zawarte są w zał. 3 i 4 do SWZ. 

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

− 43261000-0 - Koparki mechaniczne, 

− 66114000-2 Usługi leasingu operacyjnego. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego: do 30 grudnia 2021r. 

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

5. Podwykonawstwo 

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

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

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

6. Podstawy wykluczenia z post ępowania 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

6.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia oferty lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia. 

6.1.2. 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 obiektywne  i niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 
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6.1.3. 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 

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

6.1.5. 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 postępowaniu 

6.1.6. 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 

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

6.1.8. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

6.1.9. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie 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, 

6.1.10. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące 
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

6.1.11. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożone 
dokumenty zawierały błędy, nie wynikające z oczywistych omyłek 
rachunkowych oraz pisarskich. 

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

6.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. Warunki udziału w post ępowaniu 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  
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7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

7.2.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, 

7.2.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, 

7.2.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

7.2.4. wykonania zamówienia, 

7.2.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

7.2.6. Oferują dostawy, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego. 

7.3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej 
niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia 
publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez 
Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na 
dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.  

7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.  

7.5.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 
przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.  

7.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:.  

7.6.1. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

7.6.2. warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców 
łącznie. 

8. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

8.1.  Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z 
ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 2 do SWZ. 

8.2. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

8.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  



Postępowanie o udzielenie zamówienia na 

 „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj ą wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki ”  

 
 

 

 
 

 

 

6 
 

8.2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 1 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. 

8.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

8.2.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

9.1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej 
poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

9.1.1. Wypełniony druk oferty – Załącznik nr 1 do SWZ 

9.1.2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

9.1.3. Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego  - Załącznik nr 4 do SWZ 

9.1.4. Warunki leasingu – Załącznik nr 5 do SWZ 

9.1.5. wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu 

9.1.6. pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawca jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, 

9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

10. Informacje o środkach komunikacji. 

10.1. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy /porozumiewania się z 
Wykonawcami, składania ofert i wniosków/ komunikacji: 

10.1.1.  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041), /adres: 
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. M. Rataja 6, 23-100 
Bychawa 

10.1.2. za pośrednictwem posłańca, / adres jak wyżej/ 

10.1.3. osobiście, / doręczenie przesyłki, zapytania, oferty, / adres jak wyżej/, 
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10.1.4. środami komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@ebpk.pl 
(wykonawca w ofercie może wprowadzić adres email pozwalający po terminie 
składania ofert komunikować się z zamawiającym) 

11. Wymagania dotycz ące wadium 

Nie wymaga się wnoszenia wadium. 

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert. Termin zwi ązania ofert ą. 

12.1. Ofert ę należy zło żyć do dnia 02.11.2021 r. do godziny 13.00. 

12.2. Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 02.11.2021 r. o godzinie 14:00. 

12.3.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim – pod rygorem odrzucenia. 

12.4. Ofertę składa się w wybranej formie zgodnie z rozdziałem 10 SWZ 

12.5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.7. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ pod rygorem odrzucenia oferty. 

12.8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 
na ofertę powinien być czytelny. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w 
tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

12.11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania 
.ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 

13. Opis sposobu obliczenia ceny.  

13.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do 
SWZ.   

13.2. Cena całkowita stanowić będzie sumę kwot obejmujących: 

1) opłatę wstępną: 40% wartości brutto sprzętu, 

2) raty leasingowe: 59  miesięcznych rat leasingowych, 

3) opłatę końcową: 5 % wartości brutto sprzętu 
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13.3. 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. 

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

13.5. Do kalkulacji oferty należy przyjąć WIBOR według stawki WIBOR 1M z dnia 
26.10.2021 r 

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert . 

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium – cena – 
100%.  

14.2. Oferta uzyskująca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą. 

 

15. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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

15.2. 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. 

15.3. 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. 

16. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy. 

17.1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17.2. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: 

-  stwierdzi wady przedmiotu umowy, 

- przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ lub w ofercie 
Wykonawcy. 
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17.3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w punkcie 17.2 Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z 
SWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości 

17.4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie 
zmiany stawki podatku VAT; 

2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 
3) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
4) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi 
kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

5) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy 

6) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie 
wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla 
Zamawiającego 

7) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej wysokości stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę 

8) W wypadku zmiany, o której mowa w ppkt 7) a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

17.5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany zawartej umowy 
następujące zmiany: 

a) danych teleadresowych; 

b) danych rejestrowych; 

c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 
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17.6. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest  do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 18. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

17.7. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

17.8. Nie dopuszcza się zmian umowy i wprowadzania postanowień niekorzystnych dla 
Zamawiającego oraz takich, przy których uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty 
Wykonawcy. 

17.9. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w 
wysokości:  

- 5 % ceny brutto wskazanej w ofercie, w sytuacji niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia przez Wykonawcę albo 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- 0,03 % ceny brutto wskazanej w ofercie za każdy dzień zwłoki w przekazaniu sprzętu 
Zamawiającemu; 

- 0,03 % ceny brutto wskazanej w ofercie za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek 
sprzętu  w okresie gwarancji. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa powyżej nie może 
przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie. 

17.10. Pozostałe postanowienia dotyczące zapisów umowy: 

17.10.1.  Oferent składa z ofertą wzór umowy spełniający wymogi umowy leasingu 
operacyjnego wynikające z rozdziału 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z dnia 2020.08.18, poz.1406 
ze zm.). 

17.10.2. Jeżeli Oferent w działalności swojego przedsiębiorstwa stosuje wzorce umowy 
w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego (wzór umowy, ogólne warunki umowy 
leasingu, regulamin) to wraz z ofertą składa te wzorce, przy czym Zamawiający 
nie jest związany przedłożonymi przez Oferenta wzorami, w szczególności gdy 
są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej SWZ. W takich przypadkach w 
pierwszej kolejności stosuje się postanowienia SWZ, co zostanie odnotowane w 
treści zawieranej umowy. 

17.10.3. Zamawiający w przypadku braku możliwości wpisania bezpośrednio do Umowy 
Finansującego ogólnych warunków umownych Zamawiającego dopuszcza 
możliwość dołączenia dodatkowego dokumentu stanowiącego załącznik do 
Umowy Leasingu i będącego jej integralną częścią. 

 

18. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informujemy, że: 

18.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, ul. Rataja 6.  

18.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw 
przysługujących na mocy RODO możecie się Państwo kontaktować z Administratorem z 
wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u 
Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ebpk.pl lub pod w/w 
adresem. 

18.3. Państwa dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu 
związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie 
publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.  

18.4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, 
firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi 
prawnej, itp. 

18.5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub 
podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych 
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub 
informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18.6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 
dane mogą być także przekazywane do państw trzecich. 

18.7. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w 
postępowaniu. 

18.8. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych. 

18.9. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania: 

- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa 
mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP; 

- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu 
zakończenia tego postępowania. 

18.10. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO kierując 
korespondencję na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że 
przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa. 




