
Piaseczno, 16 września 2019 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
 
1. Przedmiot zmówienia. 
 

Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

Postępowanie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 
i poz. 730). 

 
3. Dane Zamawiającego. 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 
05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 
REGON: 016161080, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Grzegorza Tkaczyka, 
zwana w dalszej części niniejszego zaproszenia „Najemcą”. 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest najem od 5 do 7 samochodów do odbioru odpadów 
komunalnych, w tym: 
1) 5 lub 6 samochodów typu I (samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy); 
2) maksymalnie 1 samochodu typu II (samochód do odbioru odpadów 

biodegradowalnych z zabudową satelitarną). 
 

4.2. Najemca wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody spełniały minimalną 
normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin EUR 5. Szczegółowa specyfikacja 
pozostałych minimalnych wymogów technicznych Najemcy dotyczących 
najmowanych samochodów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia 
do złożenia oferty. 

 
4.3. Umowa najmu zostania zawarta z wybranym wykonawcą na okres od dnia 

1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. Wybrany wykonawca 
obowiązany będzie przekazać Najemcy zaoferowane samochody w siedzibie 
Najemcy najpóźniej w dniu 30 września do godz. 12:00. Za okres od dnia 
30 września do dnia 1 października 2019 r. wybrany wykonawca nie będzie 
naliczać Najemcy czynszu najmu. 

 
4.4. Najmowane samochody zostaną zwrócone wybranemu wykonawcy w dniu 

2 stycznia 2020 r. Za okres od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 2 stycznia 2020 r. 
wybrany wykonawca nie będzie naliczać Najemcy czynszu najmu. 
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4.5. W związku z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą obejmującą 
w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie 
samochody, o których mowa w pkt. 4.1, muszą być wyposażone w system 
rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE. W związku z powyższym 
wybrany wykonawca obowiązany jest przekazać oddawane w najem samochody 
wyposażone w taki system, a także przekazać Najemcy dane do logowania 
umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. 

 
uwaga: 

 
Wykonawcy mogą zaoferować samochody, które nie posiadają systemu 
GPS ELTE. W takim przypadku wykonawca obowiązany będzie wyrazić zgodę 
na samodzielny montaż przez Najemcę we wszystkich najmowanych 
samochodach odpowiednich urządzeń, co wiąże się w szczególności z ingerencją 
w instalację elektryczną tych samochodów. Przedmiotowy montaż zostanie 
przeprowadzony przez Najemcę na jego koszt, a następnie na tych samych 
zasadach Najemca będzie miał prawo zdemontować zainstalowane urządzeń 
po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy. Z tego tytułu 
Wynajmującemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe 
w stosunku do Najemcy. 

 
4.6. Dla najmowanych samochodów będzie obowiązywać średni limit przebiegu 

dla każdego z samochodów w liczbie 3.565 km. miesięcznie. Limit miesięczny 
może zostać przekroczony, jednak w całym okresie najmu nie może on łącznie 
przekroczyć liczby 10.580 km. dla każdego z najmowanych samochodów. 

 
4.7. W dniu przekazania najmowanych samochodów Najemcy wybrany wykonawca 

przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych 
pracowników Najemcy (po 3 na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji 
samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń. 

 
4.8. Wraz z przekazaniem Najemcy przedmiotu najmu, wybrany wykonawca wyda 

Najemcy instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy, dowody 
rejestracyjne, dowody ubezpieczenia, certyfikaty i deklaracje w zakresie 
bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej jeden komplet kluczyków do każdego 
z samochodów, a także: apteczkę, trójkąt i gaśnicę, po jednej sztuce na każdy 
samochód. 

 
4.9. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) wybrany 

wykonawca zobowiązany będzie do wynajmu oraz obsługi technicznej 
najmowanych samochodów, w tym w szczególności wykonywania okresowych 
przeglądów, konserwacji i napraw, a także terminowego uiszczania opłat z tytułu 
podatku od środków transportu. 

 
4.10. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) wybrany 

wykonawca zobowiązany będzie ubezpieczyć w całym okresie trwania Umowy 
wszystkie najmowane samochody od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie 
OC). Ubezpieczenie Autocasco (AC) nie jest wymagane przez Najemcę, jednak 
ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież któregokolwiek 
z najmowanych samochodów będzie obciążać wyłącznie wybrany wykonawcę 
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i w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia wykonawca nie będzie występować 
w stosunku do Najemcy z jakimkolwiek roszczeniami z tego tytułu za wyjątkiem 
jedynie przypadków, gdy: 
1) doszło do umyślnego uszkodzenia najmowanego samochodu przez 

pracownika Najemcy; 
2) szkoda nastąpiła na skutek działania pracownika Najemcy dopuszczonego 

do pracy pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego; 
3) kierujący najmowanym samochodem nie posiadał w chwili zdarzenia 

ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii; 
4) kierowca Najemcy zbiegł z miejsca kolizji; 
5) wynika to z innych szczególnych przypadków określonych w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia, jeżeli Najemca został zapoznany przez 
wybranego wykonawcę z tymi warunkami w dniu przekazania Przedmiotu 
najmu, i zapoznanie takie zostało potwierdzone pisemnie przez Najemcę. 

 
4.11. Czynsz najmu obejmować będzie wszelkie koszty związane z eksploatacją 

najmowanych samochodów za wyjątkiem kosztów: 
1) paliwa oraz bieżących uzupełnień poziomu oleju w silniku, środka 

chłodzącego, a także innych płynów eksploatacyjnych takich jak płyn 
hamulcowy oraz płyn do spryskiwaczy; 

2) wymiany żarówek; 
3) okresowego mycia najmowanych samochodów; 
4) odtworzenia zagubionych lub zniszczonych kluczyków, tablic 

rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych;  
5) ewentualnych mandatów karnych oraz opłat i kar administracyjnych 

nałożonych przez uprawnione organy w związku z użytkowaniem lub 
eksploatacją najmowanych samochodów w sposób niezgodny z przepisami 
ruchu drogowego lub przepisami administracyjnymi. 

 
4.12. Najemcy nie będzie wolno bez zgody Wynajmującego oddawać najmowanych 

samochodów w dalszy najem lub dzierżawę. 
 

4.13. W przypadku awarii, zniszczenia lub kradzieży któregokolwiek z najmowanych 
samochodów, wybrany wykonawca będzie zobowiązany przekazać Najemcy 
bez osobnego wynagrodzenia na cały czas naprawy inny samochód zastępczy 
o tożsamej funkcjonalnie zabudowie, spełniający wszystkie minimalne wymogi 
techniczne Najemcy określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia ofert, 
w tym w szczególności dotyczące wymaganej przez Najemcę minimalnej 
normy Europejskiego Standardu Emisji Spalin EUR 5. Szczegółowe zasady 
dotyczące przekazania samochodu zastępczego określa § 5 wzoru umowy, 
która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą. Wzór umowy stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

 
4.14. Z tytułu najmu samochodów Najemca zapłaci wybranemu wykonawcy 

miesięczny czynsz najmu za każdy najmowany samochód typu I (samochód 
trzyosiowy) oraz za każdy najmowany samochód typu II (samochód z zabudową 
satelitarną) w wysokości określonej w najkorzystniejszej ofercie, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 6.2. niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

 
4.15. Pozostałe szczegółowe warunki najmu określa wzór umowy, która zostanie 

zawarta z wybranym wykonawcą. Wzór umowy stanowi Załącznik 
nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 
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5. Opis sposobu przygotowania oferty. Termin i miejsce składania ofert. 
 

5.1. Oferty należy składać na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

 
5.2. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Najemcy w Piasecznie 

przy ul. Technicznej 6, albo w formie załączników do wiadomości poczty 
elektronicznej na adres: biuro@pukpiaseczno.pl 

5.3. Oferta składana bezpośrednio w siedzibie Najemcy w Piasecznie 
przy ul. Technicznej 6 musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy. 

 
5.4. Oferta składana w formie załączników do wiadomości poczty elektronicznej 

na adres: biuro@pukpiaseczno.pl musi stanowić obraz cyfrowy / skan oferty 
podpisanej przez osobę / osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy 
albo być opatrzona możliwym do zweryfikowania podpisem elektronicznym 
ww. osoby / osób. 

 
5.5. Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty np. szczegółowe 

specyfikacje techniczne oferowanych samochodów potwierdzające spełnienie 
minimalnych wymogów technicznych Najemcy dotyczących najmowanych 
samochodów zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia 
do złożenia oferty. 

 
Ponadto do oferty w każdym przypadku (niezależnie od wybranego 
przez wykonawcę sposobu wniesienia oferty) musi być załączony dokument 
potwierdzający uprawnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę / osoby 
podpisujące ofertę. 

 
5.6. Termin składania ofert (niezależnie od wybranego przez wykonawcę sposobu 

wniesienia oferty) upływa we czwartek 19 września 2019 r. o godz. 14:00. 
 
6. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

6.1. Najemca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 
w całym okresie najmu łącznie kwotę 157 500,00 (słownie sto pięćdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset) zł. brutto. 

 
6.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie 

najniższy łączny miesięczny czynsz najmu 6 samochodów typu I (samochody 
na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowe) oraz 1 samochodu typu II (samochód 
do odbioru odpadów biodegradowalnych z zabudową satelitarną). 

 
6.3. Wybór najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę podpisania umowy 

z wykonawcą. Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga dla swej ważności 
zatwierdzenia przez członka Zarządu Najemcy. Podpisanie umowy może zostać 
poprzedzone dodatkowymi negocjacjami warunków realizacji zamówienia 
z wybranym wykonawcą, jednak ustalone w ten sposób warunki nie mogą 
być mniej korzystne, niż zawarte w ofercie warunki, na podstawie 
których dokonany został wybór wykonawcy. 
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6.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy, 
a także o terminie ewentualnych negocjacji Najemca poinformuje wykonawcę, 
który złoży najkorzystniejszą ofertę, w odrębnej korespondencji. 
Pozostali wykonawcy zostaną poinformowani w ten sam sposób o cenie 
najkorzystniejszej oferty. 

 
7. Sposób porozumiewania się Najemcy z wykonawcami. 
 

7.1. Wszelkie pytania dotyczące treści niniejszego zaproszenia do złożenia 
oferty należy kierować wyłącznie w formie wiadomości poczty elektronicznej 
na następujący adres Najemcy: biuro@pukpiaseczno.pl 

7.2. Wszelkie wyjaśnienia treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty 
wraz z treścią zadanych pytań Najemca będzie przekazywać w tym samym 
czasie wszystkim wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty jednak 
bez ujawniania nazw poszczególnych wykonawców. 

 
7.3. Pytania dotyczące treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty wniesione 

przez wykonawcę z naruszeniem postanowień ust. 7.1. Najemca pozostawi 
bez odpowiedzi. 

 



	 6	

Załącznik nr 1 
 
 

Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Najemcy 
dotyczących najmowanych samochodów oraz samochodów zastępczych 

 
 
1. Specyfikacja samochodu do odbioru odpadów komunalnych 

typ I: na podwoziu 6x2 (3 osie) 
 

podwozie: 
1) dopuszczalna masa całkowita: 26 ton 
2) silnik: wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub Euro 6 
3) skrzynia biegów manualna lub automatyczna 
4) ostatnia oś kierowana 

 
zabudowa: 
1) skrzynia ładunkowa: z urządzeniem zasypowym  tylnym 
2) pojemność skrzyni ładunkowej: min. 20 m3 
3) mechanizm zgniatania: liniowo - płytowy (tzw. mechanizm „szufladowy”) 
4) stopień zagęszczenia odpadów: minimum 5:1 
5) urządzenie załadowcze: uniwersalne, bezpylne, dostosowane do współpracy z 

pojemnikami od 80 do 1.100 litrów zgodnie z normą EN 840-1/-2/-3 
 
wymogi dodatkowe: 
1) dwa wyłączniki bezpieczeństwa 
2) układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów 
3) króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym 
4) sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka 
5) system wizyjny - kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 

zainstalowany w kabinie kierowcy 
6) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami: światła hamowania, postojowe, 

kierunkowskazy  
7) oświetlenie robocze: belka ostrzegawcza pomarańczowa na dachu kabiny 

lub światło ostrzegawcze pomarańczowe świecące światłem przerywanym 
(potocznie „kogut”) na dachu kabiny oraz lampa ostrzegawcza (potocznie 
„kogut”) z tyłu samochodu  

8) reflektor roboczy z tyłu 
9) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na  kabinie i odwłoku 
10) dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami - automatyczna informacja w 

kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty 
11) sygnał dźwiękowy przy cofaniu się samochodu 
 
uwaga: 
Zabudowa musi spełniać wytyczne 98/37/WE z dnia 27 października 1998 r. 
i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej 
według EN - PN 1501-1 z późniejszymi zmianami. 
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2. Specyfikacja samochodu do odbioru odpadów biodegradowalnych 
typ II: z zabudową satelitarną 

 
podwozie: 
1) dopuszczalna masa całkowita: w przedziale 7 do 12 ton 
2) silnik: wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub Euro 6 
3) skrzynia biegów manualna lub automatyczna 

 
zabudowa: 
1) zbiornik: szczelny przystosowany do zbiórki i transportu odpadów „bio” w tym 

odpadów kuchennych o poj. min. 7 m3 
2) urządzenie załadowcze: uniwersalne, dostosowane do współpracy z pojemnikami 

od 60 do 1.100 litrów zgodnie z normą EN 840-1/-2/-3 
3) udźwig urządzenia załadowczego: min 320 kg. 
4) system prasowania odpadów: o stopniu 2:1 - 3:1 

 
wymogi dodatkowe: 
1) wyłącznik awaryjny zabudowy 
2) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami: światła hamowania, postojowe, 

kierunkowskazy 
3) oświetlenie robocze: belka ostrzegawcza pomarańczowa na dachu kabiny 

lub światło ostrzegawcze pomarańczowe świecące światłem przerywanym 
(potocznie „kogut”) na dachu kabiny oraz lampa ostrzegawcza (potocznie 
„kogut”) z tyłu samochodu 

4) system wizyjny - kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
zainstalowany w kabinie kierowcy 

5) reflektor roboczy z tyłu 
 

uwaga: 
Zabudowa musi spełniać wytyczne 98/37/WE z dnia 27 października 1998 r. 
i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej 
według EN - PN 1501-1 z późniejszymi zmianami. 
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Załącznik nr 2 
 

WZÓR UMOWY 
 
Umowa Nr [...] / 2019 zawarta w Piasecznie dnia [...] pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, 
ul. Techniczna 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON 016161080, reprezentowaną 
przez Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Tkaczyka, zwaną w dalszej części umowy 
„Najemcą”, z jednej strony 
 

a 
 
[...] z siedzibą: [...], wpisaną do [...] pod nr [...], NIP: [...], REGON [...], reprezentowaną 
przez [...] Pan[...] [...] [...], zwaną w dalszej części umowy „Wynajmującym”, 
z drugiej strony 
 

§ 1. 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest oddanie Najemcy 

przez Wynajmującego w najem następujących samochodów przystosowanych 
do odbioru odpadów komunalnych spełniających minimalną normę Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin EUR 5: 
1) samochód typu I (samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy), marka: [...], 

rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...]; 

2) samochód typu I (samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy), marka: [...], 
rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...]; 

3) samochód typu I (samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy), marka: [...], 
rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...]; 

4) samochód typu I (samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy), marka: [...], 
rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...]; 

5) samochód typu I (samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy), marka: [...], 
rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...]; 

6) samochód typu I (samochód na podwoziu 6 x 2 - trzyosiowy), marka: [...], 
rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], nr VIN: [...], norma Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system GPS: [...]; 

7) samochód typu II (samochód do odbioru odpadów biodegradowalnych 
z zabudową satelitarną), marka: [...], rodzaj zabudowy [...], nr rejestracyjny: [...], 
nr VIN: [...], norma Europejskiego Standardu Emisji Spalin: EUR [...], 
system GPS: [...]. 

2. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem opisane w ust. 1 samochody 
na okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. 

3. Samochody, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej łącznie również „Przedmiotem 
najmu” będą użytkowane przez Najemcę w związku z prowadzoną przez Najemcę 
działalnością gospodarczą obejmującą w szczególności odbiór i przewóz drogowy 
odpadów komunalnych. W związku z powyższym Wynajmujący wyraża zgodę 



	 9	

na oznakowanie przez Najemcę (na koszt Najemcy) tych samochodów na czas trwania 
Umowy logiem oraz danymi adresowymi Najemcy. Przedmiotowe oznakowanie 
zostanie wykonane w sposób nie powodujący trwałej ingerencji w konstrukcje 
i elementy wyposażenia najmowanych samochodów i zostanie usunięte przez Najemcę 
(na koszt Najemcy) po upływie okresu najmu. Ponadto Wynajmujący wyraża zgodę 
na uzyskanie przez Najemcę dokumentów potwierdzających prowadzenie przewozów 
drogowych na potrzeby własne w całym okresie trwania Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Najemca zobowiązuje się, że nie będzie dokonywać 
samodzielnie zmian wyposażenia oraz przeznaczenia samochodów, o których mowa 
w ust. 1. W całym okresie obowiązywania umowy Wynajmujący ma prawo do kontroli 
stanu technicznego samochodów poprzez upoważnionych pracowników 
Wykonawcy lub upoważnione osoby trzecie. 

5. W związku z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą obejmującą 
w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie 
samochody, o których mowa w ust. 1, muszą być wyposażone w system rejestracji 
codziennych tras przejazdu GPS ELTE. W związku z powyższym Wynajmujący 
oświadcza, iż oddawane przez niego w najem samochody będą wyposażone 
w taki system, a Wynajmujący przekaże Najemcy dane do logowania umożliwiające 
pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. W przeciwnym przypadku 
Wynajmujący wyraża zgodę na samodzielny montaż przez Najemcę we wszystkich 
najmowanych samochodach odpowiednich urządzeń, co wiąże się w szczególności 
z ingerencją w instalację elektryczną tych samochodów. Przedmiotowy montaż 
zostanie przeprowadzony przez Najemcę na jego koszt, a następnie na tych samych 
zasadach Najemca będzie miał prawo zdemontować zainstalowane urządzeń 
po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy. Z tego tytułu Wynajmującemu 
nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Najemcy. 

6. Wynajmujący oświadcza, że samochody, o których mowa w ust. 1, nie są obciążone 
żadnymi innymi prawami osób trzecich ani nie są przedmiotem takich praw, a także 
że jest uprawniony do swobodnego rozporządzania tymi samochodami bez żadnych 
ograniczeń prawnych i faktycznych. 

7. Strony Umowy niniejszym ustalają średni limit przebiegu dla każdego z najmowanych 
samochodów na 3.565 km. miesięcznie. Limit miesięczny może zostać przekroczony, 
jednak w całym okresie najmu nie może on łącznie przekroczyć liczby 10.580 km. 
dla każdego z najmowanych samochodów. 

8. W wypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, limit miesięczny, 
o którym mowa w ust. 7, oraz łączny limit maksymalny obliczony zostanie 
na odstawie iloczynu liczby dni kalendarzowych obowiązywania umowy i liczby 
115 km. na każdy dzień obowiązywania umowy dla każdego z najmowanych 
samochodów. 

 
§ 2. 

 
1. Przekazanie Najemcy w najem samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1, 

zostanie potwierdzone protokołem przekazania, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do Umowy. Protokół sporządzany będzie osobno dla każdego z samochodów, 
w dwóch egzemplarzach - jednym dla Najemcy i jednym dla Wynajmującego. 

2. Najemca może odmówić przyjęcia Przedmiotu najmu w całości lub w części, 
w przypadku, gdy przekazywane samochody będą niezgodne z minimalnymi 
wymogami technicznymi określonymi w zaproszeniu do składania ofert, 
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w ofercie Wynajmującego lub w niniejszej umowie. Specyfikacja minimalnych 
wymogów technicznych Najemcy dotyczących najmowanych samochodów 
stanowi załącznik nr 2 Umowy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 6, wszystkie samochody, o których mowa w § 1 ust. 1, zostaną 
przekazane Najemcy na koszt Wynajmującego (bez osobnego wynagrodzenia z tego 
tytułu) w siedzibie Najemcy w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 najpóźniej w dniu 
30 września 2019 r. do godz. 12:00. Za okres od dnia 30 września do dnia 
1 października 2019 r. Wynajmujący nie będzie naliczać Najemcy czynszu najmu. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 7, zwrot przedmiotu najmu nastąpi na koszt Wynajmującego 
(bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie Najemcy w Piasecznie 
przy ul. Technicznej 6 w dniu 2 stycznia 2020 r. Zwrot przedmiotu najmu 
zostanie potwierdzony protokołem przekazania, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do Umowy. Protokół sporządzany będzie osobno dla każdego z samochodów, 
w dwóch egzemplarzach - jednym dla Najemcy i jednym dla Wynajmującego. 
Za okres od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 2 stycznia 2020 r. Wynajmujący nie będzie 
naliczać Najemcy czynszu najmu. 

5. Najemca obowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym 
z uwzględnieniem jednak jego zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji. 
Obowiązek zwrot najmowanych samochodów obejmuje również wszystkie kluczyki 
otrzymane przez Najemcę od Wynajmującego oraz oryginały dokumentów, o których 
mowa w ust. 9. 

6. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 5, to jest w sytuacji gdy Najemca będzie 
zobligowany dokonać samodzielnego montażu w najmowanych samochodach urządzeń 
GPS ELTE, każdy z takich samochodów zostanie przekazany Najemcy najpóźniej 
w dniu 25 września 2019 r. do godz. 12:00. W takim przypadku za okres od dnia 
25 września do dnia 1 października Wynajmujący nie będzie naliczać Najemcy 
czynszu najmu. 

7. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 5, to jest w sytuacji gdy Najemca będzie 
po upływie okresu najmu demontować samodzielnie zainstalowane w najmowanych 
samochodach urządzenia GPS ELTE, każdy z takich samochodów zostanie zwrócony 
Wynajmującemu najpóźniej w dniu 6 stycznia 2020 r. W takim przypadku za okres 
od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 6 stycznia 2020 r. Wynajmujący nie będzie naliczać 
Najemcy czynszu najmu. 

8. W dniu przekazania samochodów, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub 6, 
Wynajmujący przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych 
pracowników Najemcy (po 3 na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji 
samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.  

9. Wraz z wydaniem przedmiotu najmu, Wynajmujący wyda Najemcy instrukcje obsługi 
w języku polskim podwozia i zabudowy, dowody rejestracyjne, dowody ubezpieczenia, 
certyfikaty i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej jeden 
komplet kluczyków do każdego z samochodów, a także: apteczkę, trójkąt i gaśnicę, 
po jednej sztuce na każdy samochód. 

 
§ 3. 

 
1. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) Wynajmujący 

zobowiązuje się do wynajmu oraz obsługi technicznej najmowanych samochodów, 
w tym w szczególności wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i napraw, 
a także terminowego uiszczania opłat z tytułu podatku od środków transportu. 
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2. W ramach miesięcznego czynszu najmu (bez osobnego wynagrodzenia) Wynajmujący 
obowiązany jest ubezpieczyć w całym okresie trwania Umowy wszystkie najmowane 
samochody od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC). Ubezpieczenie 
Autocasco (AC) nie jest wymagane przez Najemcę, jednak ewentualne uszkodzenie, 
zniszczenie lub kradzież któregokolwiek z najmowanych samochodów będzie obciążać 
wyłącznie Wynajmującego i w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Wynajmujący 
nie będzie występować w stosunku do Najemcy z jakimkolwiek roszczeniami 
z tego tytułu za wyjątkiem jedynie przypadków, gdy: 
1) doszło do umyślnego uszkodzenia najmowanego samochodu przez pracownika 

Najemcy; 
2) szkoda nastąpiła na skutek działania pracownika Najemcy dopuszczonego 

do pracy pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego; 
3) kierujący najmowanym samochodem nie posiadał w chwili zdarzenia ważnego 

prawa jazdy odpowiedniej kategorii; 
4) kierowca Najemcy zbiegł z miejsca kolizji; 
5) wynika to z innych szczególnych przypadków określonych w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia, jeżeli Najemca został zapoznany przez 
Wynajmującego z tymi warunkami w dniu przekazania Przedmiotu najmu, 
i zapoznanie takie zostało potwierdzone pisemnie przez Najemcę. 

3. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, to jest uszkodzenia, 
zniszczenia lub kradzieży któregokolwiek z najmowanych samochodów, 
Najemca obowiązany jest współdziałać z Wynajmującym we wszelkich czynnościach 
podejmowanych przez Wynajmującego mających na celu likwidację powstałej 
szkody przez podmiot ubezpieczający mienie Wynajmującego. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu umowy najmu w należytym 

stanie oraz do używania go w sposób odpowiadający jego właściwościom 
i przeznaczeniu. W szczególności Zamawiający zobowiązuje się do używania 
najmowanych samochodów w sposób określony w instrukcjach obsługi wydanych 
przez producentów samochodów oraz producentów zabudów. 

2. Czynsz najmu obejmuje wszelkie koszty związane z eksploatacją najmowanych 
samochodów za wyjątkiem kosztów:  
1) paliwa oraz bieżących uzupełnień poziomu oleju w silniku, środka chłodzącego, 

a także innych płynów eksploatacyjnych takich jak płyn hamulcowy oraz płyn 
do spryskiwaczy; 

2) wymiany żarówek; 
3) okresowego mycia najmowanych samochodów; 
4) odtworzenia zagubionych lub zniszczonych kluczyków, tablic rejestracyjnych, 

dowodów rejestracyjnych;  
5) ewentualnych mandatów karnych oraz opłat i kar administracyjnych nałożonych 

przez uprawnione organy w związku z użytkowaniem lub eksploatacją 
najmowanych samochodów w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego 
lub przepisami administracyjnymi. 

3. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddawać samochodów, o których 
mowa w § 1 ust. 1, w dalszy najem lub dzierżawę. 
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§ 5. 
 
1. W przypadku awarii, zniszczenia lub kradzieży któregokolwiek z najmowanych 

samochodów, Wynajmujący ma obowiązek przekazać Najemcy bez osobnego 
wynagrodzenia na cały czas naprawy inny samochód zastępczy o tożsamej 
funkcjonalnie zabudowie, spełniający wszystkie minimalne wymogi techniczne 
Najemcy określone w zaproszeniu do składania ofert oraz w niniejszej umowie, 
w tym w szczególności dotyczące wymaganej przez Najemcę minimalnej 
normy Europejskiego Standardu Emisji Spalin EUR 5. Specyfikacja minimalnych 
wymogów technicznych Najemcy dotyczących samochodów zastępczych stanowi 
załącznik nr 2 Umowy. 

2. Wynajmujący obowiązany jest przekazać Najemcy samochód zastępczy, 
o którym mowa w ust. 1, najpóźniej o godz. 6:00 rano pierwszego dnia roboczego 
następującego po dniu zgłoszenia awarii, jeżeli zgłoszenie nastąpiło pomiędzy 
godz. 6:00, a godz. 12:00, lub pierwszego dnia roboczego do godz. 18:00, 
jeżeli zgłoszenie awarii nastąpiło pomiędzy godz. 12:00, a godz. 18:00. 
Na potrzeby Umowy za dni robocze strony Umowy uważają wszystkie dni tygodnia 
za wyjątkiem niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Obowiązek zapewnienia samochodu zastępczego, o którym mowa w ust. 1, nie będzie 
miał zastosowania, jeżeli Wynajmujący wykona naprawę tego samego dnia roboczego, 
w którym Najemca zgłosił awarię, lub Najemca za zgodą Wynajmującego 
sam dokona takiej naprawy we wskazanej przez Wynajmującego stacji serwisowej 
w tym samym dniu roboczym, w którym nastąpiło zgłoszenie awarii. W przypadku 
naprawy dokonanej przez Najemcę za zgodą Wynajmującego koszt takiej naprawy 
ponosi Wynajmujący. 

4. Do przekazania samochodu zastępczego, o którym mowa w ust. 1, postanowienia 
§ 1 ust. 3-6, § 2 ust. 1-5 oraz ust. 8 i 9, § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio. 
Przekazany samochód zastępczy musi być wyposażony w system rejestracji 
codziennych tras przejazdu GPS ELTE, a Wynajmujący wydając samochód 
zastępczy obowiązany jest również przekazać Najemcy dane do logowania 
umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej. 
Jeżeli Wynajmujący nie dysponuje samochodem zastępczym wyposażonym w system 
GPS ELTE Najemca wyposaży na swój koszt jeden dodatkowy samochód 
Wynajmującego w taki system w terminie wskazanym w § 2 ust. 6. Tak wyposażony 
samochód Wynajmującego nie będzie przedmiotem najmu. Wynajmujący będzie 
uprawniony do bieżącego użytkowania przedmiotowego samochodu bez ograniczeń 
z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wynajmujący zapewni, że to właśnie ten samochód 
- wyposażony dodatkowo przez Najemcę w system GPS ELTE - będzie przekazywany 
Najemcy jako samochód zastępczy każdorazowo z zachowaniem terminu, 
o którym mowa w ust. 2. Postanowienia § ust. 7 stosowane będą w takim 
przypadku odpowiednio. 

5. Postanowień ust. 1 do 3 nie stosuje się w przypadku awarii lub zniszczenia 
któregokolwiek z najmowanych samochodów, będącego następstwem: 
1) umyślnego uszkodzenia najmowanego samochodu przez pracownika Najemcy; 
2) działania pracownika Najemcy dopuszczonego do pracy pod wpływem alkoholu 

lub innego środka odurzającego; 
3) kierowania najmowanym samochodem przez pracownika Najemcy, który 

nie posiadał w chwili zdarzenia ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii. 
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6. W razie kolizji lub wypadku drogowego z udziałem najmowanego samochodu Najemca 
jest obowiązany każdorazowo do wezwania Policji i zawnioskowania o sporządzenie 
notatki służbowej (protokołu) z miejsca zdarzenia z opisem okoliczności zdarzenia 
oraz danymi sprawcy zdarzenia, w tym nr jego polisy OC jeżeli sprawcą 
nie jest pracownik Najemcy. 

7. O każdym zdarzeniu, o którym mowa w ust. 6 Najemca jest obowiązany poinformować 
Wynajmującego bez zbędnej zwłoki, to jest najpóźniej następnego dnia roboczego. 

8. Strony Umowy wskazują następujące osoby do kontaktu oraz adresy do doręczeń 
we wszelkich sprawach związanych z realizacji postanowień Umowy: 

 
1) ze strony Najemcy: 

Pan [...] [...], 
tel. kom.: [...], 
adres poczty elektronicznej: [...]@[...]; 

 
adres do doręczeń: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.  
ul. Techniczna 6 
05-500 Piaseczno; 

 
2) ze strony Wynajmującego: 

Pan [...] [...], 
tel. kom.: [...], 
adres poczty elektronicznej: [...]@[...]; 

 
adres do doręczeń: 
[...] 
ul. [...] 
[...]-[...] [...]. 

 
9. Zgłoszenia awarii, o których mowa w ust. 2 dokonywane będą każdorazowo 

przez Najemcę zarówno za pomocą wiadomości poczty elektronicznej jak i wiadomości 
SMS przesłanych odpowiednio na adres skrzynki pocztowej i na nr telefonu 
komórkowego, które zostały wskazane przez Wynajmującego w ust. 8 pkt 2. 

 
§ 6. 

 
1. Z tytułu najmu samochodów, o których mowa w § ust. 1, Najemca zapłaci 

Wynajmującemu następujący miesięczny czynsz najmu: 
1) za każdy najmowany samochód typu I (samochód trzyosiowy) w wysokości [...] 

(słownie [...]) zł. netto, to jest [...] (słownie [...]) zł. brutto; 
2) za każdy najmowany samochód typu II (samochód z zabudową satelitarną) 

w wysokości [...] (słownie [...]) zł. netto, to jest [...] (słownie [...]) zł. brutto. 
2. Miesięczny czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty 

związane z najmem poszczególnych samochodów na zasadach i warunkach określonych 
w zaproszeniu do składania ofert, ofercie Wynajmującego oraz Umowie.  

3. Najemca będzie dokonywał płatności wszystkich czynszów najmu raz w miesiącu, 
z dołu, na podstawie miesięcznej faktury Wynajmującego z terminem płatności 
28 dni licząc od daty jej doręczenia Najemcy, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze. 



	 14	

4. W wypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, każdy czynsze 
najmu, o którym mowa w ust. 1, naliczony zostanie na odstawie iloczynu liczby 
dni kalendarzowych obowiązywania umowy w tym miesiącu i 1/31 stawki czynszu 
odpowiedniego dla danego typu samochodu. 

5. Za datę płatności miesięcznego czynszu najmu strony Umowy uważać będą datę 
obciążenia rachunku bankowego Najemcy. 

6. Wynajmujący nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków 
wynikających z Umowy bez zgody Najemcy. 

 
§ 7. 

 
1. Najemca może naliczyć Wynajmującemu karę umowną obliczoną od łącznej kwoty 

wszystkich czynszów najmu, o których mowa w § 6 ust. 1, netto w wysokości: 
1) 4% za pierwszy dzień zwłoki w przekazaniu samochodów, o których mowa 

w § 1 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, w terminie 
określonym odpowiednio w § 2 ust. 3 i 6, a także za każdy pierwszy dzień zwłoki 
w przekazaniu samochodu zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie 
z postanowieniami § 5 ust. 4 w terminie określonym w § 5 ust. 2; 

2) dodatkowe 7% za drugi dzień zwłoki w przekazaniu samochodów, o których 
mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, 
w terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 3 i 6, a także za każdy drugi 
dzień zwłoki w przekazaniu samochodu zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 w terminie określonym w § 5 ust. 2; 

3) dodatkowe 10% za trzeci i każdy następny dzień zwłoki w przekazaniu 
samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 
oraz § 2 ust. 9, w terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 3 i 6, a także 
za każdy trzeci i każdy kolejny dzień zwłoki w przekazaniu samochodu 
zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 
w terminie określonym w § 5 ust. 2. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, łączna wysokość kar umownych naliczonych 
w jednym miesiącu nie może być wyższa niż połowa wszystkich czynszów najmu, 
o których mowa w § 6 ust. 1, netto. 

3. W razie zwłoki Wynajmującego w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3, 
to jest zwłoki wynoszącej 3 lub więcej dni w przekazaniu samochodów, o których 
mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, w terminie 
określonym odpowiednio w § 2 ust. 3 i 6, a także zwłoki w przekazaniu samochodu 
zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 
w terminie określonym w § 5 ust. 2, wynoszących więcej niż 5 dni Najemca ma prawo 
wynająć nie przekazane mu w terminie samochody, o których mowa w § ust. 1 
lub samochody zastępcze od innego podmiotu wynajmującego tego typu samochody, a 
kosztami wykonania zastępczego obciążyć Wynajmującego. 

4. W przypadku zwłoki Wynajmującego w przekazaniu samochodów, o których mowa 
w § 1 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 9, w terminie 
określonym odpowiednio w § 2 ust. 3 i 6, a także zwłoki w przekazaniu samochodu 
zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 
w terminie określonym w § 5 ust. 2, wynoszących więcej niż 5 dni Najemca ma prawo 
rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wynajmującego 
i naliczyć Wynajmującemu karę umowną w wysokości 30% łącznej kwoty wszystkich 
czynszów najmu, o których mowa w § 6 ust. 1, netto, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 5. W takim przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie nalicza się. 
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5. Wynajmujący wyraża zgodę na potrącanie przez Najemcę naliczonych kar umownych, 
o których mowa w ust. 1 i 4, oraz kosztów wykonania zastępczego, o których mowa 
w ust. 3, bezpośrednio z kwoty miesięcznych czynszów najmu należnych 
Wynajmującemu zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 6 ust. 1 i ust. 4. 

6. W przypadku gdy wysokość szkody Najemcy powstałej na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wynajmującego przekraczać będzie 
wysokość naliczonych kar umownych, Najemca może dochodzić od Wynajmującego 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 8. 

 
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zostało złożone wypowiedzenie.  

2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Również wszelkie inne zmiany Umowy wymagają 
zachowania formy pisemnej pod tym samym rygorem. 

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy rozstrzygać 
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Najemcy. 

4. W sprawach nieregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego o najmie. 

5. Załączniki do umowy (nr 1 - wzór protokołu przekazania oraz nr 2 - specyfikacja 
minimalnych wymogów technicznych Najemcy dotyczących najmowanych 
samochodów oraz samochodów zastępczych) stanowią jej integralną część. 

6. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 

Wynajmujący: Najemca: 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
____________________________________ 

 
 
 
załączniki: 
 
1) wzór protokołu przekazania 
2) specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Najemcy dotyczących 

najmowanych samochodów oraz samochodów zastępczych 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr [...] / 2019 

Protokół przekazania samochodu 
/wzór/ 

1) data przekazania: _____________________________ 

2) przekazujący: _____________________________ 

3) przyjmujący: _____________________________ 

4) miejsce przekazania: Piaseczno, ul. Techniczna 6 

5) przedmiot przekazania: samochód z zabudową do odbioru odpadów komunalnych 

 typ: na podwoziu 6 x 2 (trzyosiowy) / z zabudową satelitarną 

 marka: _____________________________ 

 rodzaj zabudowy: _____________________________ 

 nr zabudowy _____________________________ 

 nr rejestracyjny _____________________________ 

 nr VIN: _____________________________ 

 norma ESES: EUR _________________________ 

 GPS ETLE: _____________________________ 

6) wraz z samochodem przekazane zostały: 

 dowód rejestracyjny  tak / nie 

 ubezpieczenie OC tak / nie 

 ubezpieczenie AC i NW tak / nie 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia tak / nie 

 komplet kluczyków w ilości: _______ szt. 

 apteczka, trójkąt, gaśnica:  tak / nie 

 instrukcja obsługi samochodu:  tak / nie 

 instrukcja obsługi zabudowy:  tak / nie 

 certyfikaty i deklaracje w zakresie 

bezpieczeństwa zabudów:  tak / nie 

 dane do logowania do systemu GPS:  tak / nie 

7) brak widocznych uszkodzeń:  tak / nie 

8) sprawdzono działanie samochodu:  tak / nie 

9) samochód sprawny:  tak / nie 

10) stwierdzone uszkodzenia lub braki w działaniu samochodu: ______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Wynajmujący: Najemca: 
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Załącznik nr 3 
______________________________ 
(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................... 
 
adres siedziby Wykonawcy: ......................................................................................................... 
 
tel.: ........................................., fax: ........................................., e-mail: ...................................... 
 
NIP: ........................................, REGON: ................................, KRS ......................................... 
 

Oferta dla: 
 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.  
05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6 
nr KRS: 0000122596 
NIP: 1230878675 
REGON: 016161080 
 
1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16 września 2019 r. 

niniejszym oferujemy oddanie w najem w okresie od dnia 1 października do dnia 
31 grudnia 2019 r. niżej wymienionych samochodów do odbioru odpadów 
komunalnych za następujący miesięczny czynsz najmu: 

 
l.p. typ samochodu opis oferowanego 

samochodu 
czynsz miesięczny 

netto za każdy 
samochód: 

czynsz miesięczny 
brutto za każdy 

samochód 
1. typ I (samochód 

na podwoziu 6 x 2 
- trzyosiowy) 

marka samochodu: 
____________________ 
 
marka zabudowy: 
____________________ 
 
rok produkcji: 
____________________ 
 
norma ESES EUR: ____ 
 

typu I: 
 
________________ zł 
 
(słownie: __________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________ zł.) netto. 

typu I: 
 
_________________ zł 
 
(słownie: __________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________ zł.) brutto. 
 

2. typ I (samochód 
na podwoziu 6 x 2 
- trzyosiowy) 

marka samochodu: 
____________________ 
 
marka zabudowy: 
____________________ 
 
rok produkcji: 
____________________ 
 
norma ESES EUR: ____ 
 



	 18	

 
3. typ I (samochód 

na podwoziu 6 x 2 
- trzyosiowy) 

marka samochodu: 
____________________ 
 
marka zabudowy: 
____________________ 
 
rok produkcji: 
____________________ 
 
norma ESES EUR: ____ 
 

  

4. typ I (samochód 
na podwoziu 6 x 2 
- trzyosiowy) 

marka samochodu: 
____________________ 
 
marka zabudowy: 
____________________ 
 
rok produkcji: 
____________________ 
 
norma ESES EUR: ____ 
 

5. typ I (samochód 
na podwoziu 6 x 2 
- trzyosiowy) 

marka samochodu: 
____________________ 
 
marka zabudowy: 
____________________ 
 
rok produkcji: 
____________________ 
 
norma ESES EUR: ____ 
 

6. typ I (samochód 
na podwoziu 6 x 2 
- trzyosiowy) 

marka samochodu: 
____________________ 
 
marka zabudowy: 
____________________ 
 
rok produkcji: 
____________________ 
 
norma ESES EUR: ____ 
 

7. typ II (samochód 
do odbioru odpadów 
biodegradowalnych 
z zabudową satelitarną) 

marka samochodu: 
____________________ 
 
marka zabudowy: 
____________________ 
 
rok produkcji: 
____________________ 
 
norma ESES EUR: ____ 
 

typu II: 
 
________________ zł 
 
(słownie: __________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________ zł.) netto. 
 

typu II: 
 
_________________ zł 
 
(słownie: __________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
__________ zł.) brutto. 
 

 
uwaga: cenę należy określić w złotych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku 
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2. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że : 
1) otrzymaliśmy kompletne zaproszenie do złożenia oferty, które wraz 

z 3 załącznikami liczy łącznie 19 ponumerowanych stron; 
2) zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z 3 załącznikami, 

rozumiemy jego treść i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 
 
3. Ponadto oświadczamy, że : 

1) pozyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; 
2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert; 
3) w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

o treści zgodnej z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia 
do złożenia oferty, w miejscu i terminie określonym przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 

 
4. Do niniejszej oferty załączamy następujący dokument potwierdzający uprawnienie 

do reprezentowania wykonawcy przez osobę / osoby podpisujące ofertę: 
 

............................................................................................................................................, 
 
5. Ponadto do oferty załączamy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie 

minimalnych wymogów technicznych Najemcy dotyczących najmowanych 
samochodów zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty: 

 
............................................................................................................................................, 

 
............................................................................................................................................, 

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

 
5. Nasza oferta wraz z ........................... załącznikami liczy łącznie ........................... stron. 
 
6. Podajemy nasze dane teleadresowe, na które należy przesyłać wszelką korespondencję 

kierowaną do Wykonawcy: 
 
adres korespondencyjny Wykonawcy: ............................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
osoba uprawniona do kontaktów z PUK Piaseczno Sp. z o.o.: .......................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
tel.: ..................................., fax: ..................................., e-mail: ......................................... 

 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 

(miejscowość i data) (pieczątka imienna oraz podpis / podpisy 
osoby / osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 


