
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
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Bielsk Podlaski: Dostawa w formie leasingu operacyjnego 

fabrycznie nowego autobusu komunikacji miejskiej 

Numer ogłoszenia: 114467 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Studziwodzka 37, 17-100 

Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkbielsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego fabrycznie nowego autobusu komunikacji miejskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 (jednego) fabrycznie 

nowego autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej. 2.Pojazd zostanie dostarczony do 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 3.Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 w godzinach 7:00 - 14:00 w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku). Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego 

o terminie przekazania, co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem. 4.Wykonawca 

http://www.pkbielsk.pl/ogłoszenia


dostarczy (wraz z przedmiotem zamówienia) wszystkie wymagane prawem dokumenty w języku 

polskim, dopuszczające rejestrację oferowanego autobusu i jego eksploatację w Polsce. 

5.Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu wyznaczonym 

pracownikom Zamawiającego w dniu odbioru autobusu. 6.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

autobus z nadwoziem pomalowanym według wzoru Zamawiającego - wzór widoczny jest na 

zdjęciach w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 7.Zamawiający będzie ponosić koszty rejestracji oraz 

podatku drogowego na podstawie refakturowania lub w formie faktury VAT. 8.Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 9. Warunki finansowe dotyczące 

leasingu operacyjnego: a) Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania leasing 

operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. 

Dz.U.2014.851 z późn. zm.). b) Zamawiający przewiduje 60-miesięczny okres leasingu. c) Opłata 

wstępna (pierwsza opłata leasingowa) w wysokości 10% ceny nabycia pojazdu przez Wykonawcę 

(leasingodawcę), płatna w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu leasingu do 

Zamawiającego. d) W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 

miesięcznych rat leasingowych. Raty leasingowe ustalone ze stałym oprocentowaniem, płatne co 

miesiąc. e) Wartość wykupu stanowić będzie 1% wartości przedmiotu leasingu. f) Opłata za wykup 

zostanie uiszczona po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży lub wystawieniu faktury przenoszącej 

własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia 

wystawienia stosownej faktury VAT. Umowa kupna - sprzedaży lub faktura przenosząca własność 

pojazdu zostanie zawarta / wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu (ostatniego 

dnia obowiązywania umowy leasingu) g) Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje 

Zamawiający na swój koszt, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Autobus zostanie 

ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW. h) Zabezpieczenie leasingu stanowić będzie przedmiot 

leasingu. 10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do 

opisanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i 

jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać 

funkcje jakim mają służyć i winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół 

urządzeń dawał zamierzony efekt. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Niewykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie jako deklaracja 

zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w SIWZ.. 

II.1.5)  



  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2, 66.11.40.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 



oceny spełniania warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1. Specyfikacja techniczna oferowanego autobusu, potwierdzająca spełnianie wszystkich 

wymagań zawartych w Załączniku nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 2. Kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem aktualnego świadectwa homologacji oferowanego autobusu, wystawionego 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t.Dz.U.2012.1137 ze 

zm.) 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo - tylko w 

sytuacjach określonych w Rozdziale 15 pkt 4 i pkt 5 SIWZ. 3. Pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 9 pkt VI SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - termin dostawy - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących przypadkach: a)w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, 

jego zakresu, zmiany wynagrodzenia: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub 

podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, b)w zakresie zmiany 

terminu dostawy przedmiotu zamówienia: - wystąpienie siły wyższej np.: powódź i inne klęski 

żywiołowe; c)w zakresie zmiany podwykonawcy: - zmiana Podwykonawcy, powierzenie wykonania 

części zamówienia Podwykonawcy, zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez 

Podwykonawcę. - jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w 

ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wszystkie 

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pkbielsk.pl/ogłoszenia 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 16. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 

17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 12 - sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


