S PE C Y FI K A C J A I S T O T N Y C H
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPRAWA BBA-2/262-20/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Najem długoterminowy pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) samochodów
osobowych na okres 36 miesięcy dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz
z usługą zarządzania flotą i ubezpieczeniem

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 135.000 €

Zatwierdził:
Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu

Warszawa, dnia 18 maja 2017 r.
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CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
5.
5.1
5.2

5.3.

5.4.
5.5.

Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00 – 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1,
telefon: 22 556 01 29, faks: 22 826 20 30
e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl,
strona internetowa: www.uokik.gov.pl
Tryb i oznaczenie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również ustawą Prawo zamówień publicznych
i zostało oznaczone znakiem BBA-2/262-20/2017, na jaki Wykonawcy winni się powoływać
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji
2017) samochodów osobowych na okres 36 miesięcy dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wraz z usługą zarządzania flotą i ubezpieczeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia” (zwany dalej również SOPZ).
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych
(CPV): 34110000-1 Samochody osobowe
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Wykonawca będzie zobowiązany realizować przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy,
licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie samochody
jednorazowo do jego dyspozycji w terminie wskazanym w ofercie jednak nie później
niż 90 dni od dnia podpisania umowy jednakże z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może
dostarczyć samochodów przed dniem 28 sierpnia 2017 r. .
Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, 00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych:
dziesięć tysięcy 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016, poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010
1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją „wadium – numer sprawy BBA-2/262-20/2017”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
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5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

6.

żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Zamawiający
zaleca, aby oryginał dokumentu wadialnego nie był trwale połączony z ofertą, w celu
umożliwienia zwrotu wadium bez naruszenia oferty.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46
ust. 4a Pzp.
Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy
w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46
ust. 3 Pzp.
Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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7.
Opis sposobu przygotowania ofert
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum).
7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
7.7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
7.8. Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia winny być ze sobą trwale złączone.
7.9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim,
natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7.10. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
7.11. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. Zaoferowana przez Wykonawcę cena
obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją umowy. Zamawiający wymaga
od Wykonawcy podania w formularzu ofertowym do wyboru dwóch samochodów w tej samej
cenie najmu.
7.12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub
zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia,
dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok
napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7.13. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane
(z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.19.). W treści oferty winna być umieszczona
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
7.14. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę)
niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne
pełnomocnictwo.
7.15. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby
wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
7.16. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie
z punktem 7.15.
7.17. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno
być załączone upoważnienie do jej podpisania.
7.18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu
zachowania ich poufności.
7.19. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca,
aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący
wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony
zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą
połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
7.20. Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
8.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
8.2. Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, natomiast oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
8.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00 – 950),
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS), w dni robocze, w godzinach
pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 10:00 dnia 26 maja 2017 r.
8.5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie
traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta
zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować
następująco:
……..………………………..……………………………………………………………........
Wykonawca:
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
Wydział Zamówień Publicznych
OFERTA NA:
„Najem długoterminowy pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) samochodów
osobowych na okres 36 miesięcy dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz
z usługą zarządzania flotą i ubezpieczeniem”
Sprawa BBA-2/262-20/2017

8.6.

Nie otwierać przed dniem 26 maja 2017 r., godz. 10:30
…………...………………………………………………………………………………….....
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej
w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.
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Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, w Sali B1, CKS.
8.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy,
tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8.9. Informacje wskazane w punkcie 8.8 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego
niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.
8.10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak
oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA
lub WYCOFANIE.
9.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ
9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
9.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane
przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej na której została
udostępniona SIWZ.
9.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej
inicjatywy Zamawiającego.
9.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień
Publicznych.
9.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została
udostępniona SIWZ.
9.7. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, 9.3 i 9.5
dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.uokik.gov.pl.
9.8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi
na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.9. Pytania należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu – Macieja Jabłońskiego
na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.
9.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw związanych
z procedurą postępowania są Piotr Kulma lub Artur Krówka, kontakt:
zamowienia@uokik.gov.pl.
10.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz
z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
8.7.
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10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień
pkt 10.2 i 10.3.
10.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty
w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa
w formie pisemnej.
10.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26
ust. 3 Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
10.5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała
miejsce na stronie www.uokik.gov.pl – publikacja dokumentacji następować będzie tylko
w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
11.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
CZĘŚĆ II
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
A.
Warunki udziału w postępowaniu
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym:
1.2.1. posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością,
co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak
określony w SIWZ (tj. usług leasingu lub najmu długoterminowego wraz z usługą zarządzania
flotą samochodową) z których każde obejmowało co najmniej najem lub leasing
3 samochodów osobowych w okresie minimum 12 miesięcy.
W przypadku usług nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień
składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek
udziału w postępowaniu, określony w niniejszym punkcie musi spełniać samodzielnie
przynajmniej jeden z wykonawców (członków konsorcjum).
B.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.
Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:
- do oferty - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.1
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w pkt 1.1.
lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 2 do SIWZ),
1.2
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym
w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ),
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1.3

1.4

2.

2.1.

3.

wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1A do SOPZ „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia” na potrzeby oceny oferty w ramach kryteriów pozacenowych wraz z opisem
oferowanych samochodów na potwierdzenie spełniania wymogów postawionych w SIWZ.
Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1A do SOPZ opisując każdy z parametrów
(właściwości) oferowanych samochodów, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa
producenta i model oferowanych samochodów. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby
pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych przez Wykonawcę samochodów
z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. Oświadczenia zawarte w niniejszym
opisie będą podstawą do przyznawania punktów w zakresie kryteriów pozacenowych.
- po otwarciu ofert:
oświadczenie o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ) lub braku
przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w pkt 8.8 Części I SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.2.1 lit. A Części II SIWZ, tj.:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1. lit. A Części II SIWZ
(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SIWZ).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać
z jednostkowej umowy).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty
powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów
o których mowa powyżej.
Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający (UOKiK) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, czy zamówienia zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W powyższym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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C.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta
Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Prawidłowo wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1A do SOPZ na potrzeby oceny oferty
w ramach kryteriów pozacenowych wraz z opisem oferowanych samochodów na potwierdzenie
spełniania wymogów postawionych w SIWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik
Nr 1A do SOPZ opisując każdą z właściwości oferowanych samochodów, które
wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oraz model oferowanych
samochodów. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić
zgodność oferowanych przez Wykonawcę samochodów z wymaganiami Zamawiającego
postawionymi w SIWZ. Oświadczenia zawarte w niniejszym opisie będą podstawą
do przyznawania punktów w zakresie kryteriów pozacenowych. Brak złożenia Załącznika
Nr 1A do SOPZ lub brak odniesienia się do którekolwiek z minimalnych wymagań
Zamawiającego będzie uznane jako niezgodność z treścią SIWZ i w konsekwencji oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień
publicznych.
Oświadczenia wymienione w pkt 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ.
Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez
mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia
również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu
ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy
zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego
z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15, 7.16, Części I SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują
następujące zasady składania dokumentów:
a) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 2.1. lit. B Części II SIWZ powinny zostać
złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy
spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie),
b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1 - 1.2 lit. B
Części II SIWZ,
c) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.3 lit. B Części II SIWZ,
d) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
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e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
f) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają
do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.

CZĘŚĆ III
Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej
Ocena Wykonawców i ofert
Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25a
ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego
na potwierdzenie warunków o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie,
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt lub
ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca w formularzu ofertowym ustala cenę oferty, która winna obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i będzie stanowić całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy.
W formularzu ofertowym należy wskazać:
- cenę brutto za miesiąc najmu samochodu w poszczególnych grupach;
- łączną cenę brutto za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia;
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- wysokość opłaty za 1 km przekroczenia limitu kilometrów (zł brutto);
- wysokość opłaty za 1 km niewykorzystanego limitu kilometrów (zł brutto).
Minimalna wysokość opłat za przekroczenie/niewykorzystanie limitu kilometrów winna wynosi
co najmniej 0,01 zł.
Wykonawca określa w formularzu ofertowym jedną cenę najmu za dwie różne marki
samochodów dla każdej z grup oferowanych samochodów.
2.3. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany
do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne
części składowe nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
2.4. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną
i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione
w miesięcznej cenie oferty.
2.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym oświadczeniu),
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.
2.6. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
2.7. Wykonawca określa cenę oferty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
3.
Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
3.1
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Cena oferty (X) - 60%
Termin dostawy (T) - 12%
Opłata za 1 km przekroczenia limitu kilometrów (Op) - 10%
Opłata za 1 km niewykorzystanego limitu kilometrów (On) - 10%
Bezpieczeństwo (B) - 6%
Wyposażenie (W) - 2%
3.1.1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Cena oferty
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez
tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone
w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto podaną w Formularzu
Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X = ----------------------- x 60 (waga kryterium)
Co
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
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Punkty w kryterium termin dostawy (T) będą liczone w sposób następujący:
Za skrócenie terminu dostawy o każdy dodatkowy dzień względem wymaganego
maksymalnego terminu dostawy wynoszącego 90 dni doliczane będzie 0,4 punktu.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 12.
Minimalny punktowany termin dostawy wynosi 60 dni. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę terminu dostawy równego lub krótszego niż 60 dni Wykonawca otrzyma 12
punktów. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 90 dni zostanie
uznana za niezgodną z SIWZ.
Punkty w kryterium opłata za 1 km przekroczenia limitu kilometrów (Op) będą liczone
w sposób następujący:
Opn
Op = ----------------------- x 12 (waga kryterium)
Opw
gdzie: Op – ilość punktów w ramach kryterium opłata za 1 km przekroczenia limitu kilometrów
(obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Opn – najniższa opłata za 1 km przekroczenia limitu kilometrów spośród ocenianych ofert
Opw – opłata oferty ocenianej za 1 km przekroczenia limitu kilometrów
Minimalna wysokość opłaty winna wynosi co najmniej 0,01 zł.
Punkty w kryterium opłata za 1 km niewykorzystanego limitu kilometrów (On) będą
liczone w sposób następujący:
Onw
On = ----------------------- x 12 (waga kryterium)
Onn
gdzie: On – ilość punktów w ramach kryterium opłata za 1 km niewykorzystanego limitu
kilometrów (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Onn – najwyższa opłata za 1 km niewykorzystanego limitu kilometrów spośród ocenianych
ofert
Onw – opłata oferty ocenianej za 1 km niewykorzystanego limitu kilometrów
Minimalna wysokość opłaty winna wynosi co najmniej 0,01 zł.
Punkty w kryterium bezpieczeństwo (B) będą liczone w sposób następujący:
- za zaoferowanie samochodów w grupie I i III z napędem 4x4 – 5 punktów,
- za zaoferowanie samochodów w grupie I, II i III ze światłami biksenonowymi – 1 punkt.
Wykonawca otrzyma punkty w kryterium bezpieczeństwo w przypadku, gdy dana właściwość
zostanie zaoferowana w obu proponowanych modelach samochodów dla wszystkich
wskazanych przez Zamawiającego grup samochodów:
- napęd 4x4 łącznie dla grupy I i III (napęd 4x4 jest wymogiem bezwzględnym dla grupy II);
- światła biksenonowe łącznie dla grupy I, II i III.
Wykonawca nie otrzyma punktów w kryterium bezpieczeństwo, gdy nie zaoferuje właściwości
napęd 4x4 lub światła biksenonowe dla wszystkich wskazanych grup samochodów.
Wykonawca w tym kryterium otrzyma maksymalnie 6 punktów.
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3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6

Punkty w kryterium wyposażenie (W) będą liczone w sposób następujący:
Wykonawca który zaoferuje w obu proponowanych modelach samochodów w grupie I, II i III
z tapicerką z alcantary otrzyma 2 punkty.
Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi
kryterium = 1 pkt.
Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = X + O p + On + B + W
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień
publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ IV
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została
uznana za najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki
postępowania.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją
art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu podpisania w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Istotne postanowienia umowy
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji
zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy
stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Obowiązujące przepisy
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W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.
Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień umowy po jej zawarciu i dostarczeniu przedmiotu
zamówienia zgodnego z opisem z SIWZ w stosunku do treści Istotnych Postanowień Umowy
zamieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, bez zmiany ceny z oferty,
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym
wynagrodzeniu Wykonawcy.
3) nastąpi zmiana parametrów technicznych samochodu lub wyposażenia samochodu
w stosunku do określonych przez Zamawiającego w umowie, w sytuacji, gdy zmiana
ta nie powoduje pogorszenia parametrów i wyposażenia w stosunku do określonych
w umowie, a wartość wynagrodzenia miesięcznego z tytułu najmu nie ulegnie zmianie,
w sytuacji braku dostępności samochodu o właściwych parametrach na rynku,
4) nastąpi zmiana modelu samochodu w wyniku np. zaprzestania produkcji lub innej
przyczyny, której Wykonawca nie mógł przewidzieć, przy zachowaniu określonej
w umowie wartości wynagrodzenia miesięcznego z tytułu najmu,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych wydawanego
samochodu przy założeniu że:
a) parametry samochodu będą nie niższe niż parametry samochodu, który miał być
dostarczony w ramach umowy oraz,
b) zmiana nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia.

6.

1.
1)

2)

3)

2.
1)

2)

3)
4)

CZĘŚĆ V
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Przepisy ogólne.
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
- skarga do sądu.
Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
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5) Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań,
których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z czym odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia skargi do sądu.
4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CZĘŚĆ VI
Załączniki
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 1A – Specyfikacja oferowanych samochodów
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o przesłankach podleganiu wykluczeniu z postępowania,
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 4A – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług
Załącznik Nr 6 – Formularz Ofertowy,
Załącznik Nr 7 – Istotne postanowienia umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(sprawa BBA-2/262-20/2017)
Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów
osobowych na okres 36 miesięcy od daty wydania samochodu Zamawiającemu przez
Wykonawcę.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymania stałej wartości opłaty miesięcznej
z tytułu najmu w całym okresie umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (Załącznik Nr 1A do SOPZ)
do wyboru dwóch różnych marek samochodów w tej samej cenie najmu.
Rata miesięczna musi pokrywać koszty:
1) finansowania samochodu
2) zarządzania flotą samochodową (np. naprawy, przeglądy, wymiana i przechowywanie
opon)
3) składki ubezpieczeniowej OC, AC, NNW, Assistance na terenie RP
Dostawa 5 sztuk samochodów ma nastąpić w terminie maksymalnie 90 dni od dnia
podpisania umowy jednakże z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może dostarczyć
samochodów przed dniem 28 sierpnia 2017 r.
Zamawiający podzielił samochody na 3 grupy wg specyfikacji technicznej i wyposażenia.
Ubezpieczenie:
1) Minimalna kwota ubezpieczenia w ramach polisy NNW na jeden samochód wynosi
10 tys. zł;
2) Zamawiający przewiduje wysokość franszyzy integralnej, która wynosi 500 zł;
3) Polisa AC obejmuje wszystkie przypadki, które mogą powodować obciążenie
Zamawiającego z tytułu uszkodzenia pojazdu, w szczególności:
a) zderzania się pojazdów,
b) zderzenia pojazdu z martwym obiektem z zewnątrz pojazdu, osobami, zwierzętami,
c) kradzieży,
d) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie (szkody parkingowe),
e) pożaru,
f) zatopienia,
g) wybuchu,
h) działania sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
i) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu.
4) 24 godzinne Assistance, w ramach którego pomoc dotrze do użytkownika pojazdu
w miejscu użytkowania w ciągu maksymalnie:
a) jednej (1) godziny na terenie Warszawy,
b) 2 (dwóch) godzin na pozostałym obszarze kraju.
5) Zakres świadczeń w ramach Assistance na terenie RP.

Jeśli nie określono inaczej,
dotyczy terytorium RP
Wyszczególnienie
Okres ubezpieczenia

Zakres
36 miesięcy

Dodatkowe informacje
wieloletnie, równolegle do polisy OC
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Suma świadczenia

10.000 zł

Terytorialny zakres ochrony

RP

Limit odległości świadczenia
od miejsca
zarejestrowania/użytkowania
stałego pojazdu
Próba
uruchomienia/usprawnienia
pojazdu na miejscu zdarzenia
Holowanie niesprawnego
pojazdu
Organizacja parkingu
strzeżonego

minimum

Brak limitu

Tak

Bez części zamiennych

Tak, limit
kilometrów 150
Tak, minimum 2
doby

Odbiór pojazdu (świadczenie
Tak
w podróży)

Organizacja parkingu dla poszkodowanego
pojazdu w sytuacji, gdy warsztat serwisowy do
którego sholowano samochód jest nieczynny
Zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu do
miejsca do którego pojazd została sholowany, dla
wskazanej przez Zamawiającego osoby
W sytuacji braku możliwości naprawy pojazdu
tego samego dnia i nie wydania samochodu
zastępczego na czas naprawy. Hotel standard
minimum 3 gwiazdki lokalne na minimum 2 doby

Zakwaterowanie dla
kierowcy i pasażerów

Tak,

Pojazd zastępczy po
wypadku, awarii, kolizji bez
możliwości dalszej jazdy,
kradzieży

Tak

Do 5 dób

Klasa pojazdu zastępczego

Ekwiwalentna,

Zamawiający dopuszcza samochód zastępczy w
klasie o poziom niższej

Podstawienie pojazdu
Tak
zastępczego
Za holowanie rozumie się dojazd na miejsce zdarzenia, załadowanie samochodu, transport do serwisu,
zdjęcie samochodu
7. Elementy zarządzania flotą samochodową i pokrywanie kosztów z tym związanych leżących
po stronie Wykonawcy w szczególności:
1) naprawy (w szczególności wyceny, robocizny, części zamienne - oryginalne lub zamienniki),
2) przeglądy gwarancyjne,
3) przeglądy pogwarancyjne, w szczególności w zakresie:

 filtr oleju
 filtr powietrza
 olej silnikowy
 olej skrzyni biegów
 płyn chłodniczy
 płyn hamulcowy
 filtr kabinowy
 świece zapłonowe
 filtr paliwa
 wymiana klocków hamulcowych przód
 wymiana tarcz hamulcowych przód
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4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)
17)

 wymiana klocków (szczęk) hamulcowych tylnych
 wymiana tarcz (bębnów) tył
 wymiana końcówek drążków kierowniczych
 wymiana łączników stabilizatora
 wymiana tulejek drążka stabilizatora przedniego
 wymiana sworzni wahaczy
 wymiana amortyzatorów przód
 wymiana amortyzatorów tył
 rozrząd
 wymiana sprzęgła
 geometria
 naprawy blacharsko - lakiernicze
 naprawy inne (uszkodzenia wszystkich układów, zespołów i części pojazdu, które ulegną
normatywnemu zużyciu, lub są obarczone wadą produkcyjną)
 wymiana piór wycieraczek
 konserwacja klimatyzacji
 konserwacja przekładni kierowniczej
 wymiana żarówek
 dolewki oleju
badania techniczne,
koszt wydania dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych,
prowadzenie całego procesu likwidacji szkody,
regularne raportowanie o przypadkach korzystania z polis ubezpieczeniowych, procesie
likwidacji szkody, etapie wykonania napraw, przeglądów
samochód zastępczy tej samej klasy w przypadkach kiedy samochód jest wyłączony
z użytkowania na skutek, np. nagłej usterki – zdarzenia z assistance, dokonywania
napraw/przeglądów - na czas naprawy dostępny co najmniej w dni robocze,
obsługę w ramach zarządzania flotą samochodową w godzinach od 8.15 do 18.00 w dni
robocze,
samochód zastępczy tej samej klasy w przypadku szkody całkowitej na okres 30 dni,
samochód zastępczy dowożony jest do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
samochód zastępczy odbierany od Zamawiającego podczas dostarczenia samochodu
naprawionego,
autoryzowane stacje obsługi oraz warsztaty wskazane przez Wykonawcę mają być
usytuowane na terenie Warszawy,
przeglądy gwarancyjne mają odbywać się w autoryzowanych stacjach obsługi, po okresie
gwarancji wady, usterki i uszkodzenia pojazdu mogą być usuwane poza siecią
autoryzowanych punktów obsługi,
ponoszenie kosztów sezonowej wymiany opon, w tym relokację, dostawę i przechowywanie
opon, wyważenie kół, usługę naprawy lub wymiany felg i opon na nowe w sytuacji
uszkodzenia.
Wykonawca zapewni sezonową wymianę opon w każdym roku najmu, jak również wymianę
w momencie zużycia opon zgodnie z przepisami (np. kiedy zużycie sięga 1,6 mm).
Wszystkie opony muszą być fabrycznie nowe, minimum klasy średniej.

Limity kilometrów w ciągu 36 miesięcy:
1) dla każdego z trzech samochodów z grupy I – 120 tys. km,
2) dla 1 samochodu z grupy II – 120 tys. km,
3) dla 1 samochodu z grupy III – 100 tys. km.
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Załącznik Nr 1A do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SPECYFIKACJA OFEROWANYCH SAMOCHODÓW
(sprawa BBA-2/262-20/2017)
Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1A do SOPZ opisując każdą z właściwości oferowanych samochodów, które wyspecyfikował
Zamawiający, a także określa producenta oraz model oferowanego samochodu dla każdej z grup. Zaoferowane przez Wykonawcę samochody
muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „OPIS SAMOCHODU - minimalne
wymagania Zamawiającego”. Wykonawca w kolumnach „Parametry oferowanego samochodu” winien odnieść się do każdego z wymagań
minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „OPIS SAMOCHODU - minimalne wymagania Zamawiającego”. Opis ten musi
być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych przez Wykonawcę samochodów z wymaganiami
Zamawiającego postawionymi w SIWZ.
Parametry samochodów, które zostały napisane kursywą, wyboldowane i oznaczone „*” w treści niniejszego załącznika będą podstawą do oceny
ofert w ramach kryteriów pozacenowych.
Brak złożenia Załącznika Nr 1A do SOPZ lub brak odniesienia się do którekolwiek z minimalnych wymagań Zamawiającego będzie uznane jako
niezgodność z treścią SIWZ i w konsekwencji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień
publicznych.
Grupa I - 3 sztuki
OPIS SAMOCHODU – minimalne wymagania Zamawiającego

Parametry oferowanego samochodu

L. p.
Marka i model oferowanego samochodu
1.

Samochód wyprodukowany po 01.01.2017; fabrycznie nowy

2.

NADWOZIE – sedan lub liftback

3.

Napęd: 4x4*

4.

Pojemność silnika – min. 1950 (cm3) - max. 1999 (cm3)

5.

Moc maksymalna – min. 110 (kW)

6.

Rozstaw osi – min. 2700 mm

7.

Długość – min. 4 700 mm

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

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

(wariant I)

(wariant II)
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8.

Szerokość – min. 1800 mm (liczona bez bocznych lusterek)

9.

Wysokość samochodu – max. 1500 mm

10.

Silnik benzynowy

11.

Skrzynia biegów – automatyczna

12.

Pojemność zbiornika paliwa – min. 60 l

13.

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

14.

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

15.

Poduszki powietrzne kolanowe

16.

18.

Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) +
system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru jazdy (ESP) lub
równoważny + ASR system kontroli trakcji lub równoważny
Zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem

19.

Tempomat

20.

Immobiliser

21.

Klimatyzacja minimum dwustrefowa automatyczna

22.

Przyciemniane tylne szyby

23.

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

24.

Lusterka boczne (elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane);

25.

Lusterka boczne oraz zderzaki w kolorze nadwozia.

26.

Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach

27.

Wspomaganie kierownicy

28.

Kierownica wielofunkcyjna

29.

Kierownica obita skórą

17.
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30.

Instalacja radiowa z głośnikami dla 1 i 2 rzędu siedzeń

31.

33.

Radioodtwarzacz z RDS/MP3 (fabrycznie zamontowany )
Fabryczna nawigacja samochodowa wraz z dożywotnią, bezpłatną
aktualizacją map Polski z możliwością głosowego wprowadzania
współrzędnych celu
Wielkość wyświetlacza nawigacji: minimum 6"

34.

Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy

35.

Pojemność bagażnika – min. 530 l przy nierozłożonych siedzeniach

36.

38.

Czujniki parkowania z tyłu i z przodu
Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory ciemne tj.
czarny, grafitowy z palety barw, jaką oferuje producent. (Powyższe
kolory są określone jako opis potoczny kolorów).
Tapicerka materiałowa lub z alcantary* w kolorze ciemnym

39.

Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych – nowe

40.

Szyba przednia podgrzewana

41.

Czujnik deszczu

42.

44.

Przednie światła przeciwmgielne
Reflektory ksenonowe lub biksenonowe* ze światłami do jazdy
dziennej
Zagłówki dla siedzeń z regulacją wysokości

45.

Podłokietnik z przodu

46.

Uchwyt na kubek dla 2 rzędu siedzeń

47.

Panel z gniazdkami dla 2 rzędu siedzeń – 12V

48.

Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń

49.

Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem

50.

Trójkąt ostrzegawczy i apteczka

32.

37.

43.
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51.

Gaśnica

52.

Obręcze kół ze stopów lekkich

53.

Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe

54.

Chromowane listwy boczne, wokół szyb bocznych,

Grupa II – 1 sztuka
OPIS SAMOCHODU – minimalne wymagania Zamawiającego
L. p
1.

Marka i model oferowanego samochodu

Parametry oferowanego samochodu
...................................................................

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

(wariant I)

(wariant II)

Samochód wyprodukowany po 01.01.2017; fabrycznie nowy

2.

NADWOZIE – sedan lub liftback

3.

Napęd: 4 x 4

4.

Pojemność silnika – min. 1950 (cm3) - max. 1999 (cm3)

5.

Moc maksymalna – min. 110 (kW)

6.

Rozstaw osi – min. 2700 mm

7.

Długość – min. 4 700 mm

8.

Szerokość – min. 1800 mm (liczona bez bocznych lusterek)

9.

Wysokość samochodu – max. 1500 mm

10.

Silnik benzynowy

11.

Skrzynia biegów – automatyczna

12.

Pojemność zbiornika paliwa – minimum 60 l

13.

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

14.

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

15.

Poduszki powietrzne kolanowe
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18.

Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) +
system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru jazdy (ESP) lub
równoważny + ASR system kontroli trakcji lub równoważny
Zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem

19.

Tempomat

20.

22.

Immobiliser
Inteligentny kluczyk (otwieranie, zamykanie drzwi oraz
uruchamianie auta bez konieczności użycia kluczyka)
Klimatyzacja minimum dwustrefowa automatyczna

23.

Przyciemniane tylne szyby

24.

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

25.

Szyberdach

26.

Lusterka boczne (elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane);

27.

Lusterka boczne oraz zderzaki w kolorze nadwozia.

28.

Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach

29.

Wspomaganie kierownicy

30.

Kierownica wielofunkcyjna

31.

Kierownica obita skórą

32.

Instalacja radiowa z głośnikami dla 1 i 2 rzędu siedzeń

33.

35.

Radioodtwarzacz z MP3/RDS (fabrycznie zamontowany )
Fabryczna nawigacja samochodowa wraz z dożywotnią, bezpłatną
aktualizacją map Polski z możliwością głosowego wprowadzania
współrzędnych celu
Wielkość wyświetlacza nawigacji: minimum 6"

36.

Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy

16.
17.

21.

34.
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37.
38.
39.

Pojemność bagażnika - minimum 530 l przy nierozłożonych
siedzeniach
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu

41.

Kamera cofania
Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory ciemne tj.
czarny, grafitowy
z palety barw, jaką oferuje producent. (Powyższe kolory są
określone jako opis potoczny kolorów).
Tapicerka materiałowa lub z alcantary* w kolorze ciemnym

42.

Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych – nowe

43.

Szyba przednia podgrzewana

44.
45.

Czujnik deszczu
Przednie światła przeciwmgielne

40.

47.

Reflektory ksenonowe lub biksenonowe* ze światłami do jazdy
dziennej
Zagłówki dla siedzeń z regulacją wysokości

48.

Podgrzewane fotele z przodu

49.

Fotele sterowane elektrycznie

50.

Podłokietnik z przodu

51.

Uchwyt na kubek dla 2 rzędu siedzeń

52.

Panel z gniazdkami dla 2 rzędu siedzeń – 12V

53.

Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń

54.

Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem

55.

Trójkąt ostrzegawczy i apteczka

56.

Gaśnica

57.

Obręcze kół ze stopów lekkich

46.
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58.

Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe

59.

Chromowane listwy boczne, wokół szyb bocznych,

Grupa III – 1 sztuka
OPIS SAMOCHODU – minimalne wymagania Zamawiającego
L. p

Marka i model oferowanego samochodu

Parametry oferowanego samochodu
................................................................... ...................................................................
(wariant I)

1.

Samochód wyprodukowany po 01.01.2017; fabrycznie nowy

2.

NADWOZIE – combi

3.

Napęd: 4x4*

4.

Pojemność silnika – min. 1950 (cm3) – max. 1999 (cm3)

5.

Moc maksymalna – min. 110 (kW)

6.
7.
8.
9.

Rozstaw osi – min. 2700 mm
Długość – min. 4 700 mm
Szerokość – min. 1800 mm (liczona bez bocznych lusterek)
Wysokość samochodu – max. 1500 mm

10.

Silnik benzynowy

11.

Skrzynia biegów – automatyczna

12.

Pojemność zbiornika paliwa – min. 60 l

13.

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

14.

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

15.

Poduszki powietrzne kolanowe

16.

Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu

17.

System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) +

(wariant II)
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18.
19.
20.
21.

system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru jazdy (ESP) lub
równoważny
Zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem
Immobiliser
Klimatyzacja minimum dwustrefowa automatyczna
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

22.

Lusterka boczne (elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane);

23.

Lusterka boczne oraz zderzaki w kolorze nadwozia.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
Wspomaganie kierownicy
Kierownica wielofunkcyjna
Instalacja radiowa z głośnikami dla 1 i 2 rzędu siedzeń
Radioodtwarzacz z RDS (fabrycznie zamontowany )
Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy
Pojemność bagażnika – min. 590 l. przy nierozłożonych siedzeniach
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu
Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory ciemne tj.
czarny, grafitowy z palety barw, jaką oferuje producent. (Powyższe
kolory są określone jako opis potoczny kolorów).

32.
33.

Tapicerka materiałowa lub z alcantary* w kolorze ciemnym

34.
35.
36.

Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych – nowe
Czujnik deszczu
Przednie światła przeciwmgielne
Reflektory ksenonowe lub biksenonowe* ze światłami do jazdy
dziennej
Podłokietnik z przodu
Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
Gaśnica

37.
38.
39.
40.
41.
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42.
43.
44.

Obręcze kół ze stopów lekkich
Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe
Chromowane listwy boczne, wokół szyb bocznych,
* parametr opcjonalny oceniany w ramach kryterium oceny ofert
Niewskazanie przez Wykonawcę czy oferowane samochody z grupy I i III będą posiadać napęd 4x4 będzie rozumiane jako oświadczenie o braku
spełniania przez samochody przedmiotowej właściwości.

28

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem długoterminowy
pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) samochodów osobowych na okres 36 miesięcy
dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z usługą zarządzania flotą
i ubezpieczeniem” (nr. post. BBA-2/262-20/2017), prowadzonego przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

z

postępowania

na

podstawie

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem
długoterminowy pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) samochodów osobowych na
okres 36 miesięcy dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z usługą
zarządzania flotą i ubezpieczeniem” (nr. post. BBA-2/262-20/2017), prowadzonego przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. 1.2 lit. A Części II SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w
postępowaniu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
………….……………………………………..,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem długoterminowy
pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) samochodów osobowych na okres 36 miesięcy
dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z usługą zarządzania flotą
i ubezpieczeniem” (nr. post. BBA-2/262-20/2017), prowadzonego przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. …………………………………………….……………
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące
informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
……...........……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4A do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem długoterminowy
pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) samochodów osobowych na okres 36 miesięcy
dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z usługą zarządzania flotą
i ubezpieczeniem” (nr. post. BBA-2/262-20/2017), prowadzonego przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze
zm.), w skład której wchodzi inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym
postępowaniu.
........................ dnia .....................
(miejscowość)

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
…………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Wykaz usług
spełniających wymagania zawarte w pkt 1.2.1 lit. A części II SIWZ
(nr post. BBA-2/262-20/2017)
L.p.

Przedmiot zamówienia
(rodzaj usługi i liczba
samochodów)

Terminy wykonania
(od-do)

Wartość usług brutto w zł

Odbiorca (Zamawiający)
(nazwa, adres, telefon)

Sposób
dysponowania
zasobem

1

Zasób własny/
Zasób podmiotu
trzeciego*

2

Zasób własny/
Zasób podmiotu
trzeciego*

3

Zasób własny/
Zasób podmiotu
trzeciego*
Uwaga:
Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie.
* niepotrzebne skreślić
Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

...........................................
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
......................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
sprawa BBA-2/262-20/2017
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Najem długoterminowy pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji 2017)
samochodów osobowych na okres 36 miesięcy dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wraz z usługą zarządzania flotą i ubezpieczeniem”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach
cenowych.
Stawka
Opłata za najem łącznej ilości
Okres
miesięcznej
samochodów w danej Grupie
Grupa
Ilość
najmu w
opłaty za najem
w całym okresie najmu brutto
L.p. samochodów samochodów
miesiącach
1 samochodu
w PLN
brutto w PLN
kol. 2*3*4
1
2
3
4
5
1

I

3

2

II

1

3

III

1

4

Łącznie cena brutto za najem 5 samochodów w PLN
(suma wierszy 1+2+3 z kolumny 5)
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Cena brutto - ................................................................................................................................... zł
(słownie złotych: .................................................................................................................) za najem
5 samochodów osobowych na okres 36 miesięcy.
Wysokość opłaty za 1 km przekroczenia limitu kilometrów ......................................... zł brutto
(słownie złotych: .....................................................).
Wysokość opłaty za 1 km niewykorzystanego limitu kilometrów ........................................ zł brutto
(słownie złotych: .....................................................).
Minimalna wysokość opłat za przekroczenie/niewykorzystanie limitu kilometrów winna wynosi
co najmniej 0,01 zł.
Oferujemy przekazanie Zamawiającemu wszystkich samochodów jednorazowo do jego dyspozycji
w terminie ............ dni od dnia podpisania umowy.
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Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek VAT.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty
nie będzie/będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)
(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 importu usług lub towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty
podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
…………………………………………………………………………………………………………………
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *
* *niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
Zakres: ……………………………………………………………................
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………....
Telefon/Fax: …………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa
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Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?
Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

...............................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

1

Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi
w SIWZ.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
W dniu ____________2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibę przy pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym
przez:
Macieja Jabłońskiego – Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a firmą _______________________ z siedzibą przy _____________________________, wpisaną
do ________________, posiadającą NIP _________, REGON ___________________,
reprezentowaną przez :
_______________ – ____________________,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanych łącznie „Stronami”,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wynajem długoterminowy pięciu fabrycznie nowych (rok produkcji
2017) samochodów osobowych na okres 36 miesięcy dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wraz z usługami zarządzania flotą i ubezpieczeniem (dalej zwanych
samochodami) świadczonymi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, o standardzie
określonym szczegółowo w Załączniku Nr 1 do umowy, w ilości, terminach i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem samochodów, które są przedmiotem najmu
wynikającego z niniejszej umowy.
3. Zamawiający w zależności od parametrów technicznych i wyposażenia podzielił samochody
na trzy Grupy zwane dalej Grupami.
4. Zamawiający zobowiązuje się najmować od Wykonawcy niżej wymienione ilości samochodów:
1) w Grupie I – 3 samochody,
Marka;
………………………….
Model;
………………………….
Typ;
…………………………..
Rok prod;
…………………………
2) w Grupie II – 1 samochód,
Marka;
………………………….
Model;
………………………….
Typ;
…………………………..
Rok prod;
…………………………
3) w Grupie III – 1 samochód,
Marka;
………………………….
Model;
………………………….
Typ;
…………………………..
Rok prod;
………………………….
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5. Wszystkie samochody w danej Grupie muszą być takiej samej marki i wyprodukowane przez
tego samego producenta.
6. Przez cały okres trwania Umowy samochód pozostaje własnością Wykonawcy i jest przez niego
amortyzowany.
7. Szczegółowa specyfikacja samochodów oraz zakres usługi (opis przedmiotu zamówienia) wraz
z ofertą stanowi Załącznik Nr 1 i Nr 2 do umowy.
§2
Umawiające się Strony ustalają, że miesięczna opłata za najem zawiera:
1) opłatę za użytkowanie samochodów,
2) opłatę za usługę zarządzania flotą samochodową w tym wymianę i przechowywanie opon,
3) koszty napraw w tym koszty robocizny, części i materiałów zużytych do napraw,
4) opłatę ubezpieczeniową, tj. ubezpieczenie OC, AC+NNW, Assistance na terenie RP.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach zarządzania flotą samochodową Wykonawca jest zobowiązany do:
1) ponoszenia wszystkich kosztów przeglądów gwarancyjnych, okresowych, napraw bieżących
(stanowiących w szczególności wycenę, robociznę, części zamienne oryginalne
lub zamienne), w tym napraw blacharsko – lakierniczych oraz badań technicznych (koszt
wydania dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych) w zakresie przewidzianym
przez producenta i obowiązujące przepisy, oraz przeglądy podstawowe. Szczegółowy zakres
stanowi opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy,
2) zapewnienia Zamawiającemu samochodu zastępczego tej samej klasy w okresie przeglądów
i napraw samochodu oddanego w najem na podstawie niniejszej Umowy. Samochód
zastępczy przysługuje Zamawiającemu w ramach opłaty za najem, bez dodatkowych
kosztów na czas naprawy czyli, na czas wyłączenia z eksploatacji. W przypadku kradzieży,
wypadku, awarii lub czynności (w tym planowanych czynności) serwisowych Wykonawca
jest zobowiązany od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do zapewnienia samochodu
zastępczego o takich samych lub wyższych parametrach technicznych i wyposażeniu
w stosunku do samochodu wynajmowanego. Samochód zastępczy będzie wydany w dni
robocze. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania nastąpi
w formie pisemnej, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (jeśli zgłoszenia
są nagrywane, zgłoszenie telefoniczne nie wymaga potwierdzenia w formie pisemnej).
Wykonawca dostarczy samochód zastępczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
na terenie Polski. Przebieg samochodu zastępczego nie jest wliczony do limitu przebiegu
kilometrów dla poszczególnych grup samochodów I, II i III. Wydanie i zwrot samochodu
zastępczego i zastępowanego zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 3 do umowy,
3) ponoszenia kosztów uzupełniania ewentualnych dolewek płynów eksploatacyjnych (np.
olejów) w okresie świadczenia usług łącznie z obowiązkowymi wymianami wynikającymi
z książki serwisowej (z wyjątkiem płynu do spryskiwaczy, paliwa),
4) zagwarantowania obsługi w ramach zarządzania flotą samochodową w godzinach od 8:15
do 18:00 w dni robocze,
5) w czasie mechanicznej lub powypadkowej naprawy samochodu, Umowa nadal wiąże
strony. W okresie naprawy, Zamawiający jest zobowiązany do regulowania opłaty, tylko
wówczas jeżeli w tym czasie otrzymał od Wykonawcy samochód zastępczy,
6) w trakcie trwania gwarancji wszelkie przeglądy, wady usterki i uszkodzenia samochodu
będą wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie w autoryzowanych punktach obsługi.
7) po upływie okresu gwarancji - w przypadku, gdy okres gwarancji będzie krótszy niż 36
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miesięcy – wady, usterki i uszkodzenia samochodu mogą być usuwane przez Wykonawcę
poza siecią autoryzowanych punktów obsługi, w punktach współpracujących z Wykonawcą.
2. W ramach Serwisu ogumienia Wykonawca jest zobowiązany do:
1) ponoszenia kosztów sezonowej wymiany opon, w tym relokację, dostawę i przechowywanie
opon, wyważenie kół, usługę naprawy lub wymiany felg i opon na nowe w sytuacji
uszkodzenia,
2) wymiany opon na letnie i zimowe w każdym roku. Wszystkie opony będą fabrycznie nowe
i wyprodukowane przez tego samego producenta, który dostarczył opony zamontowane
fabrycznie, a w przypadku gdyby to było niemożliwe Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu 3 modele opon 3 różnych producentów do wyboru, każdy model
o charakterystyce nie gorszej niż opony zamontowane fabrycznie, a w przypadku zimowych
– równoważne uwzględniając zalecenia producenta samochodów. Opony będą wymieniane
w momencie zużycia zgodnie z przepisami (np. kiedy zużycie sięga 1,6 mm) Wymiana opon
nastąpi w warsztacie wskazanym przez Wykonawcę.
3. W ramach Ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia zarządzania i ponoszenia kosztów czynności związanych z ubezpieczeniem
wieloletnim, stałym zawartym na czas obowiązywania umowy, w zakresie
tj. obowiązkowego ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej (OC),
auto-casco (AC+NNW), Assistance na terenie RP,
2) zapewnienia minimalnej kwoty ubezpieczenia w ramach polisy NNW na jeden samochód
w wysokości 10 tys. zł,
3) zapewnienia polisy AC obejmującej wszystkie przypadki, które mogą powodować
obciążenie Zamawiającego z tytułu uszkodzenia samochodu, w szczególności w tym:
zderzania się samochodów, zderzenia samochodu z martwym obiektem z zewnątrz
samochodu, osobami, zwierzętami, kradzieży, uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie
(szkody parkingowe), pożaru, zatopienia, wybuchu, działania sił przyrody, niezależnie
od miejsca ich powstania, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz samochodu;
4) zapewnienia wysokości franszyzy integralnej w przypadku polisy AC i o ile dotyczy NNW
i Assistance wynoszącej 500 zł,
5) zapewnienia 24 godzinnego Assistance, w ramach którego pomoc dotrze do użytkownika
samochodu w miejscu użytkowania w ciągu maksymalnie jednej (1) godziny na terenie
Warszawy i maksymalnie 2 (dwóch) godzin na pozostałym obszarze kraju. W przypadku
przekroczenia czasu Zamawiający będzie mógł podjąć samodzielne działania w celu
odholowania i naprawy samochodu. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia
refakturowanych kosztów. Assistance obejmuje skierowanie samochodu do najbliższego
punktu serwisowego, stacji diagnostycznej, udzielenie pomocy na miejscu/holowanie
do serwisu, konsultacje techniczne z warsztatem, ocenę kalkulacji naprawy i zakresu,
autoryzacji naprawy, pokrycia kosztów naprawy,
6) doręczenia oryginałów polis ubezpieczeniowych do siedziby Zamawiającego w dniu
przekazania samochodów oraz ogólnych warunków umów (OWU),
7) przejęcia na siebie prowadzenia całego procesu likwidacji szkody, poza formalnym
zgłoszeniem użytkownika/uczestnika kolizji wymaganym przez TU,
8) w przypadku kradzieży lub uszkodzenia do takiego stopnia, że nie będzie można
doprowadzić do stanu sprzed zdarzenia (szkoda całkowita), Wykonawca jest zobowiązany
do podstawienia samochodu zastępczego tej samej klasy od daty zgłoszenia maksymalnie
do 2 dni kalendarzowych. Przebieg samochodu zastępczego nie jest wliczony do limitu
przebiegu kilometrów dla poszczególnych grup samochodów I, II i III,
4. Zamawiający dopuszcza ograniczenie wypłaty odszkodowania w sytuacji poruszania się
samochodem przez osobę nieposiadającą prawa jazdy oraz osobę, która zgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami drogowymi nie powinna prowadzić samochodu (np. pod wpływem
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alkoholu) a w przypadku polisy AC i zdarzenia kradzieży z miejsca postoju w sytuacji,
gdy Zamawiający nie przedstawi Wykonawcy kompletów oryginalnych kluczyków/
sterowników, które zostały mu przekazane wraz z samochodem, chyba, że brak kompletu
zgłosił Wykonawcy wcześniej i dowodu rejestracyjnego, chyba że te były skradzione w wyniku
działania zastraszającego/rabunku na użytkowniku samochodu. Powyższe zapisy obowiązują
również w sytuacji wypadku/kolizji drogowej, gdzie Wykonawca dodatkowo przejmie
prowadzenie likwidacji szkody oraz zapewni w ramach Assistance, opiekę nad użytkownikiem
i pasażerami, w tym samochód zastępczy równej klasy i miejsce noclegowe w hotelu
o standardzie minimum 3 gwiazdek.
Zamawiający odpowiada i poniesie koszty szkód, strat za zmniejszenia wartości samochodów,
które spowodowane są z winy użytkownika w trakcie trwania niniejszej Umowy i jednocześnie
których nie obejmuje polisa ubezpieczeniowa.
W ramach bieżącego raportowania Wykonawca jest zobowiązany do:
1) raportowania przypadków korzystania przez Zamawiającego z pomocy Assistance,
z podaniem nr rej. samochodu, zakresu awarii/szkody, sprawcy (z winy Zamawiającego/z
winy innego użytkownika ruchu), informacji o podjętych działaniach i czasie realizacji;
2) comiesięcznego raportowania Zamawiającemu uszkodzeń samochodów likwidowanych
z polisy AC i OC wraz z informacją o zakresie naprawy i kosztach w odniesieniu
do poszczególnego samochodu i zdarzenia.
3) comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu raportów z wykonania umowy, które będą
zawierały informacje o zakresach napraw, kosztach, datach, statusie wykonania, daty
kontroli technicznej w stacji technicznej i wymiany opon, przewidywanych datach
przeglądów gwarancyjnych.
Zamawiający wymaga aby warsztaty i autoryzowane stacje obsługi były usytuowane
na terenie Warszawy. Wykonawcy przysługują uprawnienia z tytułu wad samochodu
na zasadach określonych w art. 7098 Kodeksu cywilnego. Zamawiający jest zobowiązany
do zgłaszania Wykonawcy o wystąpieniu wszelkich okoliczności objętych gwarancją
lub rękojmią.
§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do:
1) korzystania z samochodów zgodnie z właściwościami samochodów i instrukcjami
producenta, dbałości i należytej pieczy nad samochodami,
2) terminowego zgłaszania wszelkich przeglądów i napraw bieżących samochodów
określonych przez producenta samochodu (w tym okresowych badań technicznych,
podbijanie książeczki serwisowej), w tym także przeglądów, modyfikacji i napraw
wymaganych przepisami polskiego prawa, oraz niezwłocznego zgłaszania wszelkich napraw
i remontów niezbędnych do utrzymania samochodu w dobrym stanie technicznym,
3) dokonywania wszelkich napraw samochodów w wyznaczonych przez Wykonawcę
autoryzowanych stacjach obsługi lub we wskazanych warsztatach,
4) ponoszenia wszelkich kosztów powstałych w następstwie naruszenia przez Zamawiającego
uregulowań prawnych związanych z używaniem i eksploatacją samochodów, bez względu
na miejsce i kraj jego aktualnej eksploatacji (w tym mandatów drogowych, opłaty
za autostrady, abonament RTV i kosztów postępowań przed sądami lub organami
administracji, podatki lokalne, ekologiczne),
5) informowania Wykonawcy o każdej szkodzie niezwłocznie od zdarzenia lub uzyskania
informacji o szkodzie oraz o ewentualnych roszczeniach innych uczestników zdarzenia,
a następnie do przesłania wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody.
Zamawiający ponosi koszty bieżącej eksploatacji w szczególności:
1) mycie samochodów,
2) zakup i uzupełnianie płynu do spryskiwacza,
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paliwa,
mandaty,
abonament RTV,
naprawa uszkodzeń oraz wymiany uszkodzonych części, jeżeli konieczność ich dokonania
wystąpiła:
- w związku z udziałem w wyścigach, rajdach lub zawodach,
- na skutek holowania przyczep lub innych samochodów,
- gdy prowadzącym samochód była osoba trzecia nieupoważniona przez Zleceniodawcę,
- gdy prowadzący samochód znajdował się pod wpływem alkoholu, substancji
odurzających, narkotyków, barbituranów, leków halucynogennych lub innych substancji
mających wpływ na jego świadomość i zdolność reakcji.
Obowiązek obsługi codziennej samochodu spoczywa na Zamawiającym. Do czynności obsługi
codziennej zalicza się kontrolę poziomu oleju w silniku, płynu hamulcowego, cieczy
chłodzącej, płynu do spryskiwaczy, ciśnienia w oponach oraz oświetlenia samochodu. Koszty
ewentualnych dolewek płynów ponosi Wykonawca.
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż przeprowadzanie jakiekolwiek zmiany
w użytkowanych samochodach, np. zainstalowanie w samochodzie dodatkowego wyposażenia,
naklejania różnych znaków, itp. może się obywać wyłącznie za wiedzą i zgodą Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, Zamawiający musi
zawsze uzyskać protokół policyjny z miejsca zdarzenia lub odnotować dane jednostki policji,
która prowadzi sprawę. Niedotrzymanie powyższych warunków zgłoszenia szkody powoduje,
iż Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami naprawy tylko w przypadku
odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z polisy OC lub AC.
§5
Okres najmu długoterminowego wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się i kończy w dniu
przekazania samochodów protokołem zdawczo – odbiorczym.
Okres najmu dla samochodów określonych w § 1 ust. 1, rozpoczyna się po wydaniu
samochodów Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany wydać samochody określone
w § 1 ust. 4 w terminie .......... dni od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
jednakże z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może dostarczyć samochodów przed dniem 28
sierpnia 2017 r.
Wykonawca zapewni dostarczenie najmowanych samochodów do siedziby Zamawiającego
mieszczącej się pod adresem: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Wraz z protokolarnym przekazaniem samochodów (wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3
do umowy) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia:
1) instrukcji obsługi samochodów,
2) książki serwisowej,
3) co najmniej dwóch kluczyków,
4) dowodów rejestracyjnych wraz z tablicami rejestracyjnymi i z potwierdzeniem
ubezpieczenia samochodów wraz z OWU.
Samochody przedstawione do odbioru Zamawiającemu powinny być:
1) dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji,
2) ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w § 3 i Załączniku Nr 1 do Umowy,
3) zatankowane (min. 10 l paliwa).
Po zakończeniu najmu Zamawiający zwróci samochód w stanie niepogorszonym ponad
normalne zużycie. Zwrot będzie dokonywany w siedzibie Zamawiającego protokołem
przekazania samochodu z wyszczególnieniem uszkodzeń ponadnormatywnych pomniejszonych
o wartość amortyzacji według tabeli amortyzacji kosztów napraw zgodnie z zasadami
Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów określonymi w „Przewodniku zwrotu
pojazdów”. Zamawiający może zostać obciążony tylko za uszkodzenia wskazane w protokole.
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9. Zwrot samochodów nastąpi w miejscu użytkowania samochodów przez Zamawiającego. Strony
ustalą miejsce zwrotu samochodu na 7 dni przed planowanym zwrotem.
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu najmu samochodów nie może przekroczyć łącznie,
kwoty ………... zł brutto (słownie złotych: ..…....…………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w miesięcznych
ratach w wysokości …............. zł brutto (słownie złotych: ………..…………..) za wykonanie
przedmiotu Umowy określonego w § 1 i § 3 po upływie miesiąca, którego dotyczy.
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (łącznie dla wszystkich najmowanych samochodów),
została ustalona jako suma iloczynów samochodów najmowanych w danym miesiącu oraz
wysokości odpowiedniej stawki miesięcznej za samochód. Opłaty miesięczne za najem
samochodów objętych niniejszą umową, zostały określone w ofercie Wykonawcy (Załącznik
Nr 2 do umowy).
4. Podana w formularzu ofertowym kwota miesięcznej opłaty za najem jednego samochodu
zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, wymienione w § 2 i § 3
oraz w Załączniku Nr 1.
5. Miesięczne opłaty za najem są określone dla ustalonego limitu kilometrów określonego przez
Zamawiającego na okres 36 miesięcy najmu. Przebieg powyżej 580 tys. km łącznie
dla wszystkich samochodów z grupy I, II i III w ciągu 36 miesięcy stanowi przekroczenie
limitu. Przekroczenie łącznego limitu kilometrów dla wszystkich samochodów z grupy I, II
i III przez Zamawiającego będzie związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy
w wysokości …….. zł brutto za każdy kilometr.
6. W przypadku, gdy łączny przebieg samochodów będących przedmiotem najmu będzie niższy,
niż ustalony w ust. 5 limit (580 tys. km), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ................. zł
brutto za każdy kilometr poniżej limitu.
7. Rozliczenie różnic wynikających z limitu, o których mowa w ust. 5 i 6 nastąpi niezwłocznie
po zakończeniu okresu najmu przewidzianego niniejszą umową na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8. Faktura VAT za miesięczne okresy najmu będzie wystawiana z dołu na początku każdego
miesiąca kalendarzowego.
9. Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy płatna będzie przelewem na konto wskazane
na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
10. Miesięczny okres najmu, będący podstawą do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami
pokrywa się z miesiącem kalendarzowym.
11. Jeżeli pierwszy okres najmu nie pokrywa się w pełni z miesiącem kalendarzowym, zostanie on
włączony w pierwszy pełny okres najmu i obliczony proporcjonalnie, przy czym do wyliczeń
przyjmuje się miesiąc kalendarzowy jako 30 dni. Zasadę określoną w zdaniu poprzednim
stosuje się odpowiednio także, gdy ostatni okres najmu nie pokrywa się w pełni z miesiącem
kalendarzowym.
§7
1. Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od umowy w całości bądź
w części w przypadku, gdy:
1) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu samochodu o ponad 10 dni
w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy,
2) którykolwiek z wydanych Zamawiającemu samochodów nie spełnia wymagań określonych
Załączniku Nr 1 oraz zapisach umowy, a Wykonawca w wyznaczonym przez
Zamawiającego dodatkowym terminie nie dostarczył samochodu spełniającego
te wymagania. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kary umownej o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jak również oświadczenie o jej wypowiedzeniu może
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nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek
z obowiązków wynikających z umowy, określonych w szczególności w jej § 3 oraz
w Załączniku Nr 1, jeżeli Wykonawca po wezwaniu go przez Zamawiającego do wykonania
lub należytego wykonania umowy, w dalszym ciągu jej nie wykonuje bądź wykonuje ją
nienależycie. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
bez uprzedniego wezwania Wykonawcy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
przez Wykonawcę wystąpiło już uprzednio co najmniej trzykrotnie, niezależnie od tego
czy Wykonawca zadośćuczynił uprzednim wezwaniom Zamawiającego do wykonania
lub należytego wykonania umowy w tych przypadkach. Nie wyłącza to możliwości
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym
mowa wyżej.
Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 3, jest uprawniony
do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za okres najmu samochodów przypadający do dnia rozwiązania lub odstąpienia
od umowy.
§8
W przypadku kradzieży lub innego zdarzenia powodującego trwały brak możliwości
korzystania z samochodu (szkoda całkowita) Wykonawca wyda Zamawiającemu inny
samochód (samochód docelowy) w terminie do 60 dni od dnia kradzieży lub innego zdarzenia.
Wydanie samochodu docelowego nastąpi w miejscu uzgodnionym przez Strony. Opłata
za najem samochodu docelowego jest taka sama jak za samochód zastępowany. Jednocześnie
w przypadku kradzieży samochodu Strony uznają w części umowę najmu dotyczącą
skradzionego samochodu za zakończoną z dniem umorzenia przez policję postępowania
prowadzonego w celu wykrycia sprawcy kradzieży, a w przypadku innego zdarzenia
maksymalnie z dniem wydania samochodu docelowego. W takim przypadku rata miesięczna
najmu za samochód docelowy zostanie w tej samej wartości co rata miesięczna skradzionego
samochodu, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy złożonym w prowadzonym
postępowaniu. Natomiast w przypadku braku wydania samochodu docelowego rata najmu
zostanie obniżona o wysokość stawki wskazanej w formularzu ofertowym dotyczącym
skradzionego samochodu lub innego zdarzenia powodującego trwały brak możliwości
korzystania z samochodu.
Stan techniczny i przebieg samochodu docelowego nie może być gorszy od samochodu
zastępowanego oraz samochód docelowy nie może być wyprodukowany wcześniej
od samochodu zastępowanego.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od przyjęcia samochodu docelowego w miejsce
samochodu zastępowanego. Wykonawca ma obowiązek uzyskać od Zamawiającego decyzję
w tej sprawie przed podjęciem działań zmierzających do wydania samochodu docelowego.
Wydanie samochodu docelowego nie następuje w sytuacji, gdy kradzież lub inne zdarzenie
powodujące szkodę całkowitą nastąpiło w terminie późniejszym niż 10 miesięcy od daty
przekazania samochodu protokołem przekazania, chyba, że Wykonawca zagwarantuje
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Zamawiającemu utrzymanie warunków finansowych najmu samochodu docelowego zgodnych
z samochodem zastępowanym.
§9
1. Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości:
1) 0,2% wartości ustalonej w § 6 ust. 1 w przypadku niedostarczenia samochodów określonych
w § 1 ust. 4 w terminie określonym w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
2) 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z własnej winy lub woli,
3) 5% wartości miesięcznej raty najmowanego samochodu w przypadku niedostarczenia
samochodu zastępczego w terminie określonym w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
4) 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 gdy Zamawiający wypowie lub
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Kary umowne podlegają sumowaniu, a w szczególności naliczenie przez Zamawiającego kary
umownej z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nie wyłącza prawa
do naliczenia kary umownej z innego tytułu, np. z tytułu opóźnienia.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
O każdorazowym fakcie naliczenia kary umownej Zamawiający będzie informował
Wykonawcę drogą mailową lub faksem.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych w przypadku,
gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę
zastrzeżonych kar umownych.
§ 10
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych
w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym
punkcie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy po jej zawarciu
i dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ w stosunku do treści
Istotnych Postanowień Umowy zamieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia, bez zmiany ceny z oferty,
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym
wynagrodzeniu Wykonawcy,
3) nastąpi zmiana parametrów technicznych samochodu lub wyposażenia samochodu
w stosunku do określonych przez Zamawiającego w umowie, w sytuacji, gdy zmiana
ta nie powoduje pogorszenia parametrów i wyposażenia w stosunku do określonych
w umowie, a wartość wynagrodzenia miesięcznego z tytułu najmu nie ulegnie zmianie,
w sytuacji niezawinionej przez Wykonawcę braku dostępności samochodu o właściwych
parametrach na rynku,
4) nastąpi zmiana modelu samochodu w wyniku np. zaprzestania produkcji lub innej
przyczyny, której Wykonawca nie mógł przewidzieć, przy zachowaniu określonej
w umowie wartości wynagrodzenia miesięcznego z tytułu najmu,
3. Zmiana wysokości opłaty za najem, o której mowa w ust. 2 pkt 2 wymagać będzie zawarcia
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych wydawanego
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samochodu przy założeniu że:
1) parametry samochodu będą nie niższe niż parametry samochodu, który miał być
dostarczony w ramach umowy,
2) zmiana nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

2.

§ 11
Zamawiający upoważni osoby będące pracownikami Zamawiającego do kierowania
samochodami stanowiącymi przedmiot najmu.
Do kontaktów z Wykonawcą dotyczących bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu oraz
w sprawach realizacji niniejszej umowy są upoważnione następujące osoby:
1) ze strony Wykonawcy - ……………………………............................,
2) ze strony Zamawiającego - ……………………………………………
Strony zobowiązują się do każdorazowego poinformowania o zmianie danych osoby lub osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za koordynację oraz wzajemne kontakty dotyczące realizacji
umowy.
Zamawiający będzie dokonywał wszelkich zgłoszeń pod numerem telefonu …………………..
lub na adres poczty elektronicznej ……………………………………………
Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami nie stanowi zmiany
umowy.
§ 12
Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
2016, poz. 1764 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

§ 13
Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą podlegały
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Wszelkie zmiany tej umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy i tylko za zgodą Stron
Umowy.
§ 15
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
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1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy
3. Załącznik Nr 3 – Protokół zdawczo – odbiorczy
Załącznik Nr 3 do umowy
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
do Umowy najmu Nr ............................... z dnia ....................... r.
Wykonawca: ……………………………………………………....…….., przekazuje, zgodnie
z Umową najmu Nr................................... z dnia ................................. przedmiotu najmu samochód
marki ………….. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie,
pl. Powstańców Warszawy 1.
Opis specyfikacji technicznej przedmiotu najmu określa Załącznik Nr 1 do protokołu.
Pełnomocnictwo do odbioru przedmiotu najmu określa Załącznik Nr 2 do protokołu.
Dane identyfikacyjne przedmiotu najmu:
Typ / model:
Typ nadwozia:
Pojemność silnika/moc silnika:
Numer podwozia/ numer VIN
Rok produkcji samochodu:
Numer rejestracyjny:
W imieniu Zamawiającego:

.....................................................
(miejscowość, data)

......................................................
(nr dow. osob. i podpis)

1. Zamawiający potwierdza odbiór niżej wymienionych:
Opis
Przedmiotu najmu
Dowodu rejestracyjnego w formie pozwolenia czasowego/oryginału
(niepotrzebne skreślić);
Polisy OC
Polisy AC
Polisy NNW
Polisy Assistance
kompletu oryginalnych kluczyków
Koła zapasowego (pełne lub dojazdowe)
Kluczy technicznych i lewarka
Trójkąta ostrzegawczego
Apteczki
Gaśnicy
Instrukcji obsługi i książki przeglądów
Panela do radia i pinu aktywującego (o ile występuje)

Tak/Nie
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Inne
2. Zamawiający potwierdza, że zgodność przedmiotu najmu z określoną w Załączniku Nr 1
specyfikacją techniczną.
3. Zamawiający potwierdza brak wad przedmiotu najmu oraz pełną przydatność do umówionego
użytku.
4. Uwagi.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
W imieniu Zamawiającego:

..............................................
(miejscowość, data)

......................................................
(pieczęć firmowa i podpis)

50

Załącznik Nr 1 do protokołu odbioru przedmiotu najmu
Grupa I - 3 sztuki
OPIS PRZEDMIOTU NAJMU
L. p.

OPIS PARAMETRÓW
ODBIERANYCH SAMOCHODÓW

Marka i model oferowanego samochodu
1.

Samochód wyprodukowany po 01.01.2017; fabrycznie nowy

2.

NADWOZIE – sedan lub liftback

3.

Napęd: 4x4

4.

Pojemność silnika – min. 1950 (cm3) - max. 1999 (cm3)

5.

Moc maksymalna – min. 110 (kW)

6.

Rozstaw osi – min. 2700 mm

7.

Długość – min. 4 700 mm

8.

Szerokość – min. 1800 mm (liczona bez bocznych lusterek)

9.

Wysokość samochodu – max. 1500 mm

10.

Silnik benzynowy

11.

Skrzynia biegów – automatyczna

12.

Pojemność zbiornika paliwa – min. 60 l

13.

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

14.

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

15.

18.

Poduszki powietrzne kolanowe
Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu
i z tyłu
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
(ABS) + system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru
jazdy (ESP) lub równoważny + ASR system kontroli trakcji
lub równoważny
Zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem

19.

Tempomat

20.

Immobiliser

21.

Klimatyzacja minimum dwustrefowa automatyczna

22.

Przyciemniane tylne szyby

23.

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Lusterka boczne (elektrycznie sterowane, składane i
podgrzewane);
Lusterka boczne oraz zderzaki w kolorze nadwozia.

16.

17.

24.
25.
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26.

Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach

27.

Wspomaganie kierownicy

28.

Kierownica wielofunkcyjna

29.

Kierownica obita skórą

30.

Instalacja radiowa z głośnikami dla 1 i 2 rzędu siedzeń

31.

Radioodtwarzacz z RDS/MP3 (fabrycznie zamontowany )
Fabryczna nawigacja samochodowa wraz z dożywotnią,
bezpłatną aktualizacją map Polski z możliwością głosowego
wprowadzania współrzędnych celu
Wielkość wyświetlacza nawigacji: minimum 6"

32.
33.

40.

Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy
Pojemność bagażnika – min. 530 l przy nierozłożonych
siedzeniach
Czujniki parkowania z tyłu i z przodu
Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory
ciemne tj. czarny, grafitowy z palety barw, jaką oferuje
producent. (Powyższe kolory są określone jako opis potoczny
kolorów).
Tapicerka materiałowa lub z alcantary w kolorze ciemnym
Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych –
nowe
Szyba przednia podgrzewana

41.

Czujnik deszczu

42.

44.

Przednie światła przeciwmgielne
Reflektory ksenonowe lub biksenonowe ze światłami
do jazdy dziennej
Zagłówki dla siedzeń z regulacją wysokości

45.

Podłokietnik z przodu

46.

Uchwyt na kubek dla 2 rzędu siedzeń

47.

Panel z gniazdkami dla 2 rzędu siedzeń – 12V

48.

Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń

49.

Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem

50.

Trójkąt ostrzegawczy i apteczka

51.

Gaśnica

52.

Obręcze kół ze stopów lekkich

53.

Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe

54.

Chromowane listwy boczne, wokół szyb bocznych,

34.
35.
36.

37.

38.
39.

43.
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Grupa II – 1 sztuka
OPIS PRZEDMIOTU NAJMU
L. p.
Marka i model oferowanego samochodu
1.

Samochód wyprodukowany po 01.01.2017; fabrycznie nowy

2.

NADWOZIE – sedan lub liftback

3.

Napęd: 4 x 4

4.

Pojemność silnika – min. 1950 (cm3) - max. 1999 (cm3)

5.

Moc maksymalna – min. 110 (kW)

6.

Rozstaw osi – min. 2700 mm

7.

Długość – min. 4 700 mm

8.

Szerokość – min. 1800 mm (liczona bez bocznych lusterek)

9.

Wysokość samochodu – max. 1500 mm

10.

Silnik benzynowy

11.

Skrzynia biegów – automatyczna

12.

Pojemność zbiornika paliwa – minimum 60 l

13.

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

14.

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

15.

18.

Poduszki powietrzne kolanowe
Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu
i z tyłu
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
(ABS) + system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru
jazdy (ESP) lub równoważny + ASR system kontroli trakcji
lub równoważny
Zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem

19.

Tempomat

20.

22.

Immobiliser
Inteligentny kluczyk (otwieranie, zamykanie drzwi oraz
uruchamianie auta bez konieczności użycia kluczyka)
Klimatyzacja minimum dwustrefowa automatyczna

23.

Przyciemniane tylne szyby

24.

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

25.

Szyberdach
Lusterka boczne (elektrycznie sterowane, składane
i podgrzewane);

16.

17.

21.

26.

OPIS PARAMETRÓW
ODBIERANEGO SAMOCHODU
...................................................................
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27.

Lusterka boczne oraz zderzaki w kolorze nadwozia.

28.

Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach

29.

Wspomaganie kierownicy

30.

Kierownica wielofunkcyjna

31.

Kierownica obita skórą

32.

Instalacja radiowa z głośnikami dla 1 i 2 rzędu siedzeń

33.

Radioodtwarzacz z MP3/RDS (fabrycznie zamontowany )
Fabryczna nawigacja samochodowa wraz z dożywotnią,
bezpłatną aktualizacją map Polski z możliwością głosowego
wprowadzania współrzędnych celu
Wielkość wyświetlacza nawigacji: minimum 6"

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy
Pojemność bagażnika - minimum 530 l przy nierozłożonych
siedzeniach
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu

43.

Kamera cofania
Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory
ciemne tj. czarny, grafitowy z palety barw, jaką oferuje
producent. (Powyższe kolory są określone jako opis potoczny
kolorów).
Tapicerka materiałowa lub z alcantary w kolorze ciemnym
Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych –
nowe
Szyba przednia podgrzewana

44.
45.

Czujnik deszczu
Przednie światła przeciwmgielne

40.
41.
42.

47.

Reflektory ksenonowe lub biksenonowe ze światłami
do jazdy dziennej
Zagłówki dla siedzeń z regulacją wysokości

48.

Podgrzewane fotele z przodu

49.

Fotele sterowane elektrycznie

50.

Podłokietnik z przodu

51.

Uchwyt na kubek dla 2 rzędu siedzeń

52.

Panel z gniazdkami dla 2 rzędu siedzeń – 12V

53.

Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń

54.

Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem

55.

Trójkąt ostrzegawczy i apteczka

56.

Gaśnica

57.

Obręcze kół ze stopów lekkich

46.
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58.
59.

Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe
Chromowane listwy boczne, wokół szyb bocznych,
Grupa III – 1 sztuka
OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

L. p.
Marka i model oferowanego samochodu
1.

Samochód wyprodukowany po 01.01.2017; fabrycznie nowy

2.

NADWOZIE – combi

3.

Napęd: 4x4

4.

Pojemność silnika – min. 1950 (cm3) – max. 1999 (cm3)

5.

Moc maksymalna – min. 110 (kW)

6.
7.
8.
9.

Rozstaw osi – min. 2700 mm
Długość – min. 4 700 mm
Szerokość – min. 1800 mm (liczona bez bocznych lusterek)
Wysokość samochodu – max. 1500 mm

10.

Silnik benzynowy

11.

Skrzynia biegów – automatyczna

12.

Pojemność zbiornika paliwa – min. 60 l

13.

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

14.

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

15.

Poduszki powietrzne kolanowe

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

OPIS PARAMETRÓW
ODBIERANEGO SAMOCHODU
...................................................................

Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu
i z tyłu
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
(ABS) + system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru
jazdy (ESP) lub równoważny
Zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem
Immobiliser
Klimatyzacja minimum dwustrefowa automatyczna
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Lusterka boczne (elektrycznie sterowane, składane
i podgrzewane);

23.

Lusterka boczne oraz zderzaki w kolorze nadwozia.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
Wspomaganie kierownicy
Kierownica wielofunkcyjna
Instalacja radiowa z głośnikami dla 1 i 2 rzędu siedzeń
Radioodtwarzacz z RDS (fabrycznie zamontowany )
Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Pojemność bagażnika – min. 590 l. przy nierozłożonych
siedzeniach
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu
Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory
ciemne tj. czarny, grafitowy z palety barw, jaką oferuje
producent. (Powyższe kolory są określone jako opis potoczny
kolorów).
Tapicerka materiałowa lub z alcantary w kolorze ciemnym
Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych –
nowe
Czujnik deszczu
Przednie światła przeciwmgielne
Reflektory ksenonowe lub biksenonowe ze światłami
do jazdy dziennej
Podłokietnik z przodu
Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
Gaśnica
Obręcze kół ze stopów lekkich
Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe
Chromowane listwy boczne, wokół szyb bocznych,
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Załącznik Nr 2 do protokołu odbioru przedmiotu najmu
PEŁNOMOCNICTWO DO ODBIORU PRZEDMIOTU NAJMU
DLA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO

Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………………………………
Legitymującego się Dowodem osobistym seria i numer ………………………………………….
do odbioru Przedmiotu Najmu – samochodu nr rej. ………………………………………………
i podpisania protokołu wydania przedmiotu najmu w imieniu Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie

……………………………………………………
podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(- ych)
do reprezentowania Zamawiającego
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