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I. Zamawiający: 
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 
(BPIK Sp. z o.o.) 

Ul. Jagiełły 13 
43 – 155 BIERUŃ 
Tel: 32 216 27 64, 
www.bpik.com.pl 
email: bpik@bpik.com.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Do udzielenia zamówienia w BPIK Sp. z o.o. nie stosuje się ustawy 
z dnia 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, 
zgodnie z „Regulaminem postępowań zakupowych” 
przeprowadzanych przez BPIK Sp. z o.o. w Bieruniu, dostępnym  
w siedzibie Spółki a także na stronie internetowej. 
 



III. Przedmiot zamówienia.  

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wywrotki  
z nadstawką o wysokości min. 1400 mm, DMC pojazdu 3500 kg. 

2. Przeznaczenie: 

Transport usługowy dla mieszkańców 

3. Charakterystyczne parametry techniczne: 

 Dopuszczalna masa całkowita – 3500 kg, 

 Silnik Euro 6, 

 Paliwo – gaz, benzyna 

 Moc silnika –  min. 135 KM, 

 ABS, 

 Blokada mostu, 

 Klimatyzacja (opcja), 

 Koło zapasowe, 
 Kabina – 3 osobowa, 

 Skrzynia ładunkowa wywrotka, 
 Burty aluminiowe, tylna otwierana w dół, 
 Nadstawka z siatki o wysokości min 1400 mm, tylne drzwi 

nadstawki otwierane na zewnątrz do bocznych ścian(270®) 
zabezpieczeniem przed zamknięciem, 

 Z tyłu kabiny szyba, 
 Szyby atermiczne, 

 Lampy błyskowe (kogut) – pomarańczowe, 
 Lampa robocza (tył) niezależna od biegu wstecznego – opcja. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają niżej określone warunki: 
1.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

2.  W ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali 
co najmniej 2 sprzedaże. 



2.1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia 

2.2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, na podstawie warunków określonych  
w „Regulaminie postępowań zakupowych”. 

 Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa poniżej. Z treści 
złożonych dokumentów powinno wynikać, że Wykonawca spełnia 

postawione warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełniająca 
wymagania otrzyma ocenę /spełnia/ natomiast oferta niespełniająca 
postawionych wymagań /nie spełnia/. 
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcę, w przypadku niespełniania warunków udziału  
w postępowaniu określonych szczegółowo w niniejszej SPP. 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

1. Oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy,  

2) Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności, 
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, 

4) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS, 

5) Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami w stosunku do Urzędu 
Skarbowego, 

6) Oświadczenie się o zapoznaniu z niniejszą specyfikacją  
i akceptacja w całości je postanowień, 

7) Deklaracja niezmienności ceny do końca realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

8) Deklaracja zapoznania się ze wzorem umowy, 

9) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  
o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania Ofert; w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający 
dopuszcza przedstawienie wydruku z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej; w przypadku 
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym, Zamawiający 
dopuszcza przedstawienie odpowiedniego rejestru Krajowego 



rejestru Sądowego w formie pobranego ze strony internetowej 

Ministra Sprawiedliwości.  
 

V. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z Specyfiką Przedmiotu Przetargu 
i musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione powyżej. 

2. Zamawiający do celów przygotowania oferty dopuszcza możliwość 
kierowania do Zamawiającego dodatkowych zapytań na adres e-mail: 

- j.krzyżowski@bpik.com.pl   
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i złożona  
w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem Przetarg: „ZAKUP 

FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC 

3500 KG.” 

3. Oferta i wszelkie załączone do niej dokumenty/oświadczenia mają być 
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli 
i podpisywania w imieniu Wykonawcy. 

4. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być 
kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Załączone do oferty dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
W przypadku podpisu oferty przez inna osobę, do oferty należy 
dołączyć stosowne Pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono  
z dokumentów załączonych do niej. Pełnomocnictwo należy złożyć  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze w wersji 
wydrukowanej. 

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert 
lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

8. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać 
nazwę i adres Wykonawcy.  

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. Koperta/opakowanie powinna być zapieczętowana 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu jej otwarcia. 



10. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed 

dostępem dla innych uczestników postępowania należy załączyć  
w osobnym opakowaniu z napisem „informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
12. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 

niezależnie od wyników postępowania. 
 

VI. Zasady oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Weryfikacji ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona 

Komisja powołana przez Zarząd BPIK Sp. z o.o. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów 
zawartych w ofercie wybranego Oferenta. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów 
wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych ofert oraz 

dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek 
rachunkowych w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Oferenta. 

4. Wybór Oferenta nastąpi nie później niż 10 dni od momentu 

zakończenia składania ofert. Oferent składający ofertę związany jest  
z nią do czasu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jednak nie 
dłużej jak 30 dni od dnia złożenia oferty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) swobodnego wyboru oferty, 

b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
c) odstąpienia od przetargu w każdym momencie jego trwania. 

 

VII. Terminy realizacji zamówienia 

1. Wykonanie całego zamówienia powinno nastąpić nie dalej niż  
w okresie 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

Zamawiający widzi możliwość przedłużenia realizacji zamówienia  
z uwagi na mogące wystąpić problemy u producenta. Na powyższe 
Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, w postaci 

aneksu do Umowy. 



VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, ryczałtową cenę za przedmiot 
zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
ewentualnych opłat i podatków. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował 
się następującymi kryteriami 

 

1. Cena, warunki płatności,  80 pkt. 

2. Referencje, gwarancje,  20 pkt. 

 

3. Wykonawca może uzyskać maksymalnie – 100 pkt, 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SPP  
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

wyboru. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
dodatkowych negocjacji ofert. W takim przypadku Zamawiający 

zaprosi oferentów, których oferty spełniają wymagania w SPP  
i zostaną uznane przez Zamawiającego za najkorzystniejsze.  
 

IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w zamkniętej zapieczętowanej kopercie  

w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie: budynek administracyjny 

BPIK SP. z o.o., tel: (32) 216 -27-64 lub przesłać pocztą na adres:  
BPIK Sp. z o.o. ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń z dopiskiem przy 

adresie:  

„Przetarg: „ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 

CIĘŻAROWEGO O DMC 3500 KG.” z wyprzedzeniem gwarantującym 
doręczenie oferty w niżej wymienionym terminie. Termin składania 
ofert upływa dnia 25.03.2022 r. o godz. 13.00. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą 
brały udziału w postępowaniu przetargowym. 

3. Oferty winny być podpisanie przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania oferenta. 

4. Oferty nie podpisane lub podpisane niezgodnie z zasadą 
reprezentacji zostaną odrzucone.  



5. 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. 
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według 

takich samych zasad jak oferta, przy czym na kopercie należy 
dodatkowo umieścić wyraźny napis „ZMIANA”. 

7. Koperty oznaczone wyrazem „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

8. 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”. 
9. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie: nie 

później niż 3 dni po terminie składania ofert. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wyników 

przetargu do dnia 04.04.2022 r. celem weryfikacji ofert 

12. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 

X. Warunki oraz tryb zawarcia umowy, gwarancja, podstawy 

płatności 
1. Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zostanie zawarta umowa, 

której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SPP. 

2. O wyniku przetargu, Zamawiający zawiadamia poprzez ogłoszenie na 
stronie internetowej.  

3. Umowa zostanie zawarta w możliwie najszybszym terminie (do 7 dni) 

po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, jednak nie później niż 
przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze 
oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie 
doręczone wybranemu Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił 
nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę 
punktów, chyba że upłynął termin związania ofertą. 



5. Gwarancja – okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy liczony od 
dnia podpisania protokołu odbioru samochodu.  

6. Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany przez zamawiającego 
na podstawie umowy leasingu operacyjnego bądź kredytu 

bankowego. 

 

XI. Osoby upoważnione do kontaktu 

1. Przedstawicielami Zamawiającego będą: 
 Jacek Krzyżowski – tel: 886 983 761 

 

XII. Informacje dodatkowe 

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SPP przeznaczone 

są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie 
powinny być wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane 
osobom nieuczestniczących  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość - w przypadku, gdy 

oferowane ceny przekroczą wysokość środków zaplanowanych na 
realizację zamówienia - dokonania zmiany przedmiotu zamówienia 

poprzez ograniczenie jego zakresu. 
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