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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

 

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej  

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Prawo zamówień publicznych 
na DOSTAWA: 

 

„Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych o napędzie 
elektrycznym”, nr sprawy: BA.WZP.26.45.2021 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy https://miniportal.uzp.gov.pl 
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Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-
211 Warszawa; 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Urszula Wysocka, tel. 22 534 
92 95; 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl;  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 
będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: 
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/. 

Adres Platformy za pośrednictwem, której Wykonawca składa/składać będzie 
ofertę: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres skrytki ePUAP /r9rm745qkz/SkrytkaESP 

 

Rozdział 2 – Ochrona danych osobowych 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, 
że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, adres siedziby: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer 
telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie 
Komunikacji Elektronicznej: adres e-mail: iod@uke.gov.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego, pn. 
„Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych o napędzie 
elektrycznym” – sprawa BA.WZP.26.45.2021. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp. 

5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym 
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz 
art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
(szczególne kategorie danych osobowych). 

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do 
odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy 

mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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administracji, sądy, służby państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej z nim umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące 
systemy teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom 
przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące 
działalność pocztową lub kurierską). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w 
stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 
lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 
Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez 
okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, 
przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp. 

8) Posiada Pani/Pan prawo: 
a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane 

osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO 
dostępu do treści danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 
w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

b) uzyskania kopii danych osobowych, 
c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może 
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, 

d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 RODO.  

10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Rozdział 3 - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 
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ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129) – dalej „ustawą Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów 
unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz w postaci 
katalogów elektronicznych. 

 

Rozdział 4 - Opis przedmiotu zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 

Kod Nazwa 

34110000-1 samochody osobowe 

66000000-0 usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

Zamówienie składa się z dwóch Części: 

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem samochodów o napędzie 
elektrycznym. 

Część 1 zamówienia - długoterminowy najem samochodu osobowego o napędzie 
elektrycznym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do 
SWZ; 

Część 2 zamówienia - długoterminowy najem samochodu osobowego o napędzie 
elektrycznym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do 
SWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. 

Prawo opcji: 

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres 
podstawowy związany z okresem najmu samochodów o dodatkowe 12 miesięcy. 
Dodatkowy termin najmu samochodów zależny jest od możliwości finansowania 
Zamawiającego.  

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Zamawiającego. W 
przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

3. Ceny jednostkowe w zakresie prawa opcji nie mogą być wyższe od cen 
jednostkowych określonych w Formularzu oferty złożonej przez Wykonawcę, w 
ramach przedmiotowego postępowania. 

4. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienie Zamawiającego do 
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Wykonawcy na adres e-mailowy osoby wskazanej do nadzoru nad realizacją 
umowy zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie określało m.in. okres 
dodatkowy, adres dostarczenia oraz numer umowy na podstawie której 
realizowane jest prawo opcji. 

 

Rozdział 5 - Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Rozdział 6 - Informacje dotyczące ofert częściowych  

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 

 

Rozdział 7 – Warunki udziału w postepowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki 
udziału w postepowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający, nie stawia warunku w powyższym zakresie 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

Rozdział 8 – Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku 
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 
1, 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj.: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on 
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 
zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z 
tytułu rękojmi za wady; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 9 – Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są 
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oaz wykazania braku podstaw wykluczenia 
(podmiotowe środki dowodowe) 

1. Do Formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 
1076, 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie 
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik 
nr 4 do SWZ; 
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2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 zastępuje się je w całości 
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków, 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia – art. 274 ust 2 ustawy Pzp. 
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Rozdział 10 – Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia. 

3. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i poda nazwę firm 
podwykonawców, o ile są już znani. 

4. Zamawiający może zbadać czy nie zachodzą wobec podwykonawcy nie będącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
108 i 109. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe 
dotyczące tego podwykonawcy.  

5. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego 
podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. W przypadku braku takiej informacji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie bez udziału podwykonawców. 

 

Rozdział 11 – Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/Konsorcja) 

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

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z 
Wykonawców.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które czynności (dostawy/usługi/roboty 
budowlane) wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 
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Rozdział 12 – Sposób komunikacji elektronicznej oraz wyjaśnienia 
treści SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym 
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń 
między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 
środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą  
elektroniczną przy użyciu: 

a. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl 

b. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

c. poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 

Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem 
zamieszczane będą na stronie Zamawiającego tj. 
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż 
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywać się będzie elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP, do których 
odwołanie udostępnione jest również na miniPortalu (Formularz do komunikacji) 
lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . 
Korespondencja przesłana za pomocą tych formularzy i poczty elektronicznej nie 
może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(BZP). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps.portal
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
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8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 
roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie”. 

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez 
Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej. 

11. Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z  
wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień 
jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie 
dotyczy udzielonych wyjaśnień. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. 
wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o 
którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą formularza do 
komunikacji (zamieszczonego w miniPortalu) lub za pomocą poczty elektronicznej 
na adres e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl   W temacie korespondencji 
należy podać numer i nazwę postępowania. Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej (https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-
publiczne/), bez ujawniania źródła wniosku. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ. 

15. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ. 
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

16. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

Rozdział 13 – Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania 
formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 
zaufanego lub podpisu osobistego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz 
zaszyfrowana. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym metoda jej szyfrowania, opisany został w 
udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych „Instrukcji użytkownika” 
dostępnej na miniPortalu. 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Następnie zawartość powyższego folderu (wraz z samym folderem) Wykonawca 
umieści w pliku archiwum .zip, po czym zaszyfruje go za pomocą narzędzia 
udostępnionego w szczegółach niniejszego postępowania na miniPortalu. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z 
dnia  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku o nazwie: „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Wykonawca zobowiązany będzie, 
wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 
będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 
poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 
ustawy Pzp. 

Uwaga: Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na 
względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy 
przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma charakter techniczny, 
technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość 
gospodarczą, oraz jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 
poufności. 

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż 
sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie 
poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się 
rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy 
zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. 

6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
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Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

1) przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
Pzp, 

2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 

3) cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty. 

8. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 
wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 
wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty. 

10.  Do oferty należy dołączyć: 

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa 
pełnomocnik; 

2) Formularz oferty – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do 
SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym lub podpisem osobistym); 

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – w 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców 
(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym 
lub podpisem osobistym).  

11. Formularz oferty oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale (t.j. w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 
formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z 
dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie 
skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, 
konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić 
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pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo 
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten 
winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. 
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W 
przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki 
cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum 
przedłożenie umowy konsorcjum. 

 

Rozdział 14 – Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację części zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” 
lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.) tj. wartość 
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany 
zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz 
podatkiem akcyzowym. 

3. Ceny jednostkowe netto (za 1 miesiąc najmu), powiększone o należny podatek VAT 
wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SWZ będzie 
stanowić podstawę do rozliczenia w całym okresie obowiązywania umowy i nie 
będzie podlegać zmianie.  

4. Ceny brutto podane przez Wykonawców na poszczególne części zamówienia będą 
służyć jedynie do porównania złożonych ofert.  

5. Cena brutto podana w ofercie na poszczególne części zamówienia będzie 
obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty 
towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności 
podatek VAT. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w 
tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

Rozdział 15 – Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 16 – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 13.11.2021 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 

Rozdział 17 – Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym za pośrednictwem miniPortalu. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP, do którego odwołanie udostępnione jest również na 
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.10.2021 r. do 
godziny 9:00. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

7. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza złożenia lub wycofania 
oferty otrzyma numer swojej oferty wygenerowany przez ePUAP. Powyższy numer 
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oferty należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny do ewentualnego wycofania 
oferty przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza wycofania oferty dostępnego na ePUAP, do którego 
odwołanie udostępnione jest również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10. 2021 r. o godzinie 10:00 

11. Otwarcie ofert jest niejawne. 

12. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

13. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

14. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 18 – Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia, 
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena brutto za realizację zamówienia - 60%, 

2) Termin dostarczenia samochodu – 40%. 

1. W kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba punktów = 
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

x 60 
Cena brutto oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Kryterium „Termin dostarczenia samochodu” będzie punktowane według 
następującej zasady: 

W kryterium „Termin dostawy” (w skrócie „Termin”) punkty przyznane zostaną na 
podstawie oferowanego w Formularzu oferty skrócenia terminu realizacji 
zamówienia o liczbę tygodni w stosunku do terminu wymaganego przez 
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Zamawiającego, zgodnie z poniższą tabelą. Wykonawcy zobowiązani będą do 
wskazania oferowanego terminu realizacji całego zamówienia. 

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane według poniższej tabeli: 

 

Termin dostawy samochodu do 
najmu/realizacji zamówienia 

(wymagany maksimum 10 tyg.) 

Oferowane skrócenie 
terminu 

(w stosunku do max. 
10 tyg.): 

Ilość  
przyznawanych 

punktów (T): 

do 10 tyg. 0 

do 8 tyg. 8 

do 7 tyg. 16 

do 6 tyg. 24 

do 5 tyg. 32 

do 4 tyg. 40 

 

Maksymalny termin dostawy samochodów do najmu wymagany przez 
Zamawiającego, wynosi 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawcy mają obowiązek podania oferowanego skrócenia terminu dostawy w 
tygodniach (każdy tydzień rozumiany jako 7 dni kalendarzowych). 

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia niż termin 10 tygodni., 
maksymalnie wymagany i dopuszczany przez Zamawiającego, spowoduje 
odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi, oferta jego 
otrzyma 0 pkt  w niniejszym kryterium, a Zamawiający przyjmie że Wykonawca 
zrealizuje zamówienie w terminie 10 tyg. od dnia zawarcia umowy (zgodnie z 
powyższą tabelą). 

W przypadku zaznaczenia dwóch różnych wariantów terminu dostawy, 
Zamawiający do oceny w tym kryterium uzna, że Wykonawca oferuje termin 
dostawy do 10 tygodni i taką wielkość przyjmie do przeliczenia punktów w 
kryterium „Termin dostawy”. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska 
najkorzystniejszy bilans kryteriów, czyli uzyska największą liczbę punktów. Punkty 
zostaną zsumowane i nie będą wynosiły więcej niż 100. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli 
zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych (art. 248 ust. 3 ustawy Pzp). 
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Rozdział 19 – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 
uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed  
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę na 
poszczególną część zamówienia. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie  
wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Rozdział 20 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 21 – Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości 
jej zmiany 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach 
Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie  wskazanym we 
Wzorze Umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej. 

 

Rozdział 22 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
przysługujących Wykonawcom w toku postępowania  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 
zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz 
uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę 
wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie zgodnie z zapisami art. 514 
ustawy Pzp i w terminie określonym w art. 515 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 23 – Załączniki do SWZ 

Nr Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 i 2 zamówienia 

2  Formularz oferty 

3 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp 

4 Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

5 Istotne postanowienia umowy  
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Część 1 i 2 
zamówienia 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany, 
wyprodukowany w 2021 r. 

2. Samochód może być użytkowany przez Zamawiającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Usługi serwisowe świadczone będą przez Wykonawcę wyłącznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w mieście siedziby Zamawiającego 
oraz wszystkich miastach wojewódzkich (na życzenie Zamawiającego 
usługi mogą być świadczone w ramach usługi door to door.) 

4. Strony ustalają, iż samochód będzie przekazany Zamawiającemu w jego 
siedzibie lub po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym 
miejscu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 
dacie przekazania samochodu na co najmniej 5 dni przed tą datą, a 
planowane przekazanie samochodu nastąpi nie później niż w terminie 
określonym w ofercie. 

5. Przekazanie samochodu Zamawiającemu i jego zwrot Wykonawcy 
będzie każdorazowo potwierdzane protokołami zdawczo – odbiorczymi. 

6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w punkcie 5, będzie 
zawierać w szczególności: opis samochodu (numer rejestracyjny, datę 
produkcji, numer VIN, stan licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy) 
oraz datę odbioru. 

7. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający 
sprawdzi ogólny stan samochodu i upewni się, że samochód i jego 
wyposażenie są zgodne z dokonanym wyborem oraz że brak jest 
widocznych usterek samochodu. 

8. Wraz z przekazaniem samochodu, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dowód rejestracyjny, dwa komplety kluczyków, piloty, 
polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, instrukcję obsługi 
w języku polskim, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji oraz 
potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię karty 
pojazdu, a w przypadku pojazdów elektrycznych: fabryczny kabel 
przystosowany do wolnego oraz szybkiego ładowania pojazdu, 
ładowarkę sieciową wraz z kablem, przystosowaną do ładowania pojazdu 
z gniazda o napięciu 230V, a w przypadku, gdyby prawidłowe lub pełne 
korzystanie z pojazdu było związane także z innymi dokumentami lub 
rzeczami – te dokumenty lub rzeczy. 

9. W chwili wydania Zamawiającemu samochodów baterie winny być 
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naładowane w co najmniej w 50%. 

10. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia 
wymogów określonych w wymaganiach technicznych lub nie przekazano 
któregokolwiek z dokumentów lub rzeczy, o których mowa w pkt 8 
Zamawiający odmówi odbioru samochodu. Odmowa odbioru samochodu 
zostanie potwierdzona pisemnie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę 
natychmiast po odmowie odbioru samochodu. 

11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10 Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania samochodu wolnego od wad i spełniającego wymogi 
określone w wymaganiach technicznych w terminie 7 dni roboczych 
liczonych od dnia odmowy odbioru samochodu, chyba że Wykonawca nie 
przedstawił Zamawiającemu okoliczności dotyczącej korzystania z 
pojazdu innej niż powszechnie znana, przedstawienie okoliczności może 
nastąpić w trybie przekazania dokumentów zgodnie z ust. 8. 

12. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 11 
Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy. 

13. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z samochodu zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
użytkowania samochodu i dróg, warunkami i normami technicznymi oraz 
eksploatacyjnymi, określonymi przez producenta samochodu oraz jego 
przeznaczeniem i wyposażeniem, chyba że Wykonawca nie przedstawił 
Zamawiającemu okoliczności dotyczącej korzystania z pojazdu innej niż 
powszechnie znana. Przedstawienie okoliczności może nastąpić w trybie 
przekazania dokumentów zgodnie z pkt 8. 

14. Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody Wykonawcy na 
dokonanie zmian w pojeździe, w tym zainstalowanie dodatkowego 
wyposażenia lub oznakowania samochodu. 

15. Dokonanie przez Zamawiającego zmian w pojeździe bez zgody 
Wykonawcy, skutkować będzie obciążeniem Zamawiającego po 
zakończeniu Umowy kosztami ich przywrócenia do stanu pierwotnego. 

16. Zamawiający ponosi następujące koszty i opłaty związane z używaniem 
samochodu: 

16.1. ładowania prądem, i płynu do spryskiwaczy; 

16.2. zgłoszone do ubezpieczyciela po uzyskaniu odmowy wykonania na 
podstawie ubezpieczenia naprawy uszkodzeń wynikających z 
nieprawidłowej eksploatacji samochodu, , uszkodzenia 
mechaniczne, uszkodzenia zewnętrzne i wnętrz pojazdu itp., mycia 
i polerowania samochodu oraz czyszczenia wnętrza samochodu; 

16.3. naprawy wykładzin wewnętrznych, z wyjątkiem uszkodzeń 
wynikających z ich naturalnego zużycia; 

16.4. montażu, naprawy lub wymiany urządzeń niestanowiących 
pierwotnego wyposażenia samochodu, zamontowanych przez 
Zamawiającego (dotyczy również oznakowania samochodu) po 
uzyskaniu zgody Wykonawcy, o której mowa w pkt 14; 
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16.5. opłat parkingowych lub garażowania, płatnych dróg i autostrad. 

17. Wykonawca ponosi koszty wymiany płynów eksploatacyjnych  (koszt 
robocizny i materiałów eksploatacyjnych). 

18. Wykonawca, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 
następujących usług i ponoszenia z tego tytułu kosztów: 

18.1. utrzymania samochodu w ruchu; 

18.2. ponoszenia kosztów przeglądów i napraw (koszt robocizny 
oraz materiałów eksploatacyjnych i części) z wyłączeniem pkt 
16 podpunkt 16.2 i 16.4; 

18.3. ponoszenia kosztów czynności związanych z ubezpieczeniem 
lub likwidacją szkód u ubezpieczyciela; 

18.4. zapewniania Zamawiającemu samochodu zastępczego w 
takiej samej klasie lub wyższej, w ramach Usługi Assistance, 
o której mowa w pkt II poniżej; 

18.5. zapewniania pomocy we wszelkich sprawach związanych z 
obsługą samochodu; 

18.6. innych usług związanych z eksploatacją samochodu; 

18.7.  usług konserwacyjnych i przeglądów dokonywanych z 
częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta 
samochodu lub obowiązujące przepisy prawa, przy czym o 
planowanym przeglądzie Wykonawca informuje 
Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem tj. co 
najmniej 7 dni przed datą planowanego przeglądu; 

18.8. napraw usterek lub uszkodzeń powstałych w trakcie 
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem samochodu lub 
będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych lub będących 
następstwem okoliczności, za które Zamawiający nie 
odpowiada zgodnie z pkt 13. 

19. Czynności, o których mowa w pkt. 18 podpunkt 18.2, 18.6.-18.8, 
wykonywane będą wyłącznie w warsztatach i punktach obsługi 
serwisowej wskazanych przez Wykonawcę na jego koszt. 

20. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich 
usterkach lub uszkodzeniach powstałych w pojeździe. 

21. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utracie dowodu 
rejestracyjnego, kluczyków, pilotów, tablic rejestracyjnych lub innych 
części składowych samochodu. 

22. W przypadku, gdy utrata dokumentów lub rzeczy, o których mowa w pkt. 
21, nastąpiła z winy Zamawiającego, Wykonawca dokona ich wymiany 
na koszt Zamawiającego. 

23. Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy sporządzenia 
raportów zawierających aktualny stan licznika pojazdu nie rzadziej niż co 
sześć miesięcy. 
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24. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uszkodzeniu lub awarii licznika 
kilometrów niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia uszkodzenia lub awarii. 

25. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 25, skutkować będzie 
określeniem przez Wykonawcę przebiegu danego samochodu, przy 
uwzględnieniu średniego przebiegu w wymiarze 110 kilometrów dziennie, 
licząc od ostatniego – potwierdzonego pisemnie – wskazania licznika 
wynikającego z raportu, o którym mowa w pkt 24, lub od początku 
używania samochodu, jeśli Zamawiający nie przedstawi wskazania 
licznika. 

26. W przypadku kasacji lub utraty samochodu, na potrzeby dokonania 
rozliczenia końcowego, Strony przyjmą ostatni znany odczyt licznika 
kilometrów. 

27. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego stawiania się do 
wszelkich przeglądów i konserwacji pojazdu określonych przez 
producenta samochodu, w tym czynności wymaganych przepisami 
prawa, a także do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o 
konieczności dokonania napraw i remontów niezbędnych do utrzymania 
samochodu w dobrym stanie technicznym. 

28. W przypadku realizacji usługi w ramach door to door (na życzenie 
Jednostki) Zamawiający jest zobowiązany przekazać pojazd Wykonawcy 
do wszelkich przeglądów i konserwacji określonych przez producenta 
samochodu, w tym czynności wymaganych przepisami prawa, a także do 
niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o konieczności dokonania 
napraw i remontów niezbędnych do utrzymania samochodu w dobrym 
stanie technicznym. 

29. 30 Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru a następnie 
dostawy na terenie Polski w wyznaczone miejsce i w umówionym czasie 
przy realizacji napraw, przeglądów, konserwacji czy sezonowej wymiany 
opon (usługa door to door). 

30. Brak kaucji za pojazd. 

 

II. USŁUGA ASSISTANCE 

1. W przypadku, gdy korzystanie z samochodu nie będzie możliwe, a w 
szczególności w przypadku naprawy, przeglądu technicznego 
przedłużającego się ponad 10 godzin lub likwidacji szkody, Wykonawca 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi assistance, w tym do 
zapewnienia bez dodatkowych opłat samochodu zastępczego, w tej 
samej klasie lub wyższej, o porównywalnych lub lepszych parametrach 
technicznych i wyposażeniu, którego data produkcji nie będzie 
wcześniejsza niż rok przed datą czy po dacie produkcji samochodu 
właściwego (dla samochodu elektrycznego Zamawiający dopuszcza 
pojazd zastępczy o napędzie spalinowym, zgodnie z powyższym) oraz 
którego zasady eksploatacji i zakres ubezpieczenia będą analogiczne do 
tych, które obowiązują przy użytkowaniu pojazdu zastępczego. 
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2. Samochód zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu 
przez niego wskazanym, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie 
przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu samochodu 
właściwego. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu 
udostępnienia samochodu. 

3. W przypadku nieudostępnienia samochodu zastępczego zgodnie z 
zasadami opisanymi w pkt 1 i 2, Zamawiający może na czas oczekiwania 
na zapewnienie samochodu zastępczego przez Wykonawcę, dokonać 
najmu samochodu zastępczego od osoby trzeciej i obciążyć Wykonawcę 
wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu. 

III. SERWIS OGUMIENIA 

 

1. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do pojazdu, 
odpowiednich do pory roku oraz warunków atmosferycznych, oraz ich 
przechowywania. 

2. Dostarczone komplety opon muszą być nowe, nieużywane, 
wyprodukowane w jednym tygodniu i roku, nie starszy niż 3 miesiące od 
daty ich dostarczenia 

3. W ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 
dokonuje doboru właściwych opon oraz zapewnia wyważanie kół po 
każdorazowej wymianie opon. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu – dwa razy w roku – sezonową 
wymianę opon w związku ze zmianą pór roku oraz warunków 
atmosferycznych, która będzie wykonywana przez Wykonawcę w ramach 
usługi door to door w punktach wymiany, właściwych dla obszaru 
użytkowania pojazdu. 

5. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 
pokrywa koszty wymiany opon, wynikające z ich stanu technicznego, w 
szczególności w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia mechanicznego. 

IV. SZKODY I UBEZPIECZENIA 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia samochodu w 
zakresie OC, AC, NNW ASS i ZK. 

2. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia samochodu co najmniej w 
następującym zakresie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 
z tytułu spowodowania wypadku w czasie  jazdy  lub  na  postoju,  z  
limitem   kosztów  odszkodowania  zgodnie z obowiązującym prawem, za 
szkody wyrządzone osobom trzecim i kierowcy samochodu; 

2.1. ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto - Casco (AC) 
samochodu od szkód powstałych w m.in. w wyniku: kolizji, wypadku, 
kradzieży, aktów wandalizmu, pożaru,  niewłaściwego  użytkowania,  
wybicia  szyb,  przewrócenia,  uderzenia w przeszkodę ruchomą lub 
nieruchomą, naruszenia powłoki lakierniczej, w kwocie 
odpowiadającej wartości rynkowej samochodu; 
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2.2. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
kierowcy i pasażerów pojazdu z tytułu uszkodzenia ciała, utraty 
zdrowia lub życia spowodowanych wypadkiem podczas jazdy, 
wysiadania lub wsiadania z pojazdu, załadowywania lub 
rozładowywania, zatrzymania lub postoju, naprawy na miejscu 
zdarzenia, otwierania lub zamykania bramy lub drzwi garażowych lub 
posesji, tankowania 

2.3. ubezpieczenie assistance (ASS); 

2.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów na terytoriach państwa należących do Systemu Zielonej 
Karty, które nie przystąpiły do Porozumienia Wielostronnego (ZK). 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania 
ogólnych warunków ubezpieczenia samochodu, które zostaną mu 
przekazane w chwili odbioru samochodu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawarcia umowy 
ubezpieczenia, opłacenia składki ubezpieczenia oraz przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających opłacenie składek 
ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 
przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń oraz Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia, co najmniej na 5 dni przed upływem terminu wygaśnięcia 
uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub terminem płatności 
składek. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w 
pkt 2, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub 
utratę  samochodu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe po 
wygaśnięciu uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub po upływie 
terminu płatności składek ubezpieczenia. Jednocześnie pełną 
odpowiedzialność za brak dopełnienia obowiązku ubezpieczenia, w tym 
odpowiedzialność związaną z nałożonymi karami lub opłatami 
dodatkowymi, ponosi Wykonawca. 

6. Za uszkodzenia lub utratę samochodu oraz szkody wobec osób trzecich, 
powstałe w czasie trwania Umowy, z zastrzeżeniem pkt 3, które z winy 
Zamawiającego nie zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń, 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego, lub 
mailowego, lub poprzez dedykowaną stronę internetową, zawiadomienia 
Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej samochodu oraz wskazania 
miejsca, w którym on się znajduje, nie później niż w terminach 
określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o 
szkodzie Policji, w sytuacji gdy szkoda wymaga interwencji Policji, i 
uzyskania dokumentacji okoliczności wystąpienia szkody. 

9. W każdym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do 
natychmiastowego (w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia 
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wiadomości o zdarzeniu) poinformowania Wykonawcę o szkodzie i o 
miejscu, w którym znajduje się uszkodzony samochód. Wykonawca 
zajmuje się wypełnieniem wszelkich stosownych dokumentów 
ubezpieczeniowych oraz zgłoszeniem szkody, likwidacją szkody, 
organizacją oględzin samochodu przez Ubezpieczyciela oraz wszystkimi 
innymi czynnościami związanymi z likwidacją szkody. 

10. W przypadku przeznaczenia samochodu do kasacji lub jego utraty 
Wykonawca nieodpłatnie zastąpi utracony samochodu innym 
samochodem osobowym, o parametrach techniczno-użytkowych nie 
gorszych niż utracony samochodu, w terminie 20 tygodni od dnia podjęcia 
decyzji o kasacji przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego 
utracie przez właściwy organ. Do czasu dostarczenia docelowego   
samochodu   Wykonawca   dostarczy    samochód    przedkontraktowy o 
parametrach technicznych nie gorszych od samochodu utraconego bez 
ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego poza opłatą najmu. 
Dostarczony samochód nie może być jednak starszy niż 2 lata w dniu 
dostarczenia do Zamawiającego. 

V. ZWROT SAMOCHODU 

1. W terminie 14 dni od wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy Zamawiający 
zobowiązany jest do zwrotu samochodu, w mieście siedziby 
Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu. Strony 
zobowiązują się do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, który 
będzie zawierać w szczególności: opis samochodu (numer rejestracyjny, 
datę produkcji, numer VIN, inne numery producenckie, końcowy stan 
licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy) oraz datę zwrotu 
samochodu. 

2. Jednocześnie ze zwrotem samochodu Zamawiający zwróci wszystkie 
kluczyki, piloty, dokumenty, dokumentację techniczną i akcesoria 
otrzymane przy wydaniu samochodu. 

3. W momencie zwrotu samochód powinien być umyty i czysty wewnątrz. 

4. W przypadku kasacji lub utraty samochodu, Zamawiający powinien 
dokonać zwrotu tych elementów wyposażenia samochodu i akcesoriów, 
których zwrot jest możliwy. 

5. Zamawiający ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach 
związanych ze zwrotem samochodu oraz oceną jego stanu technicznego. 

6. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z pkt 2 i 3, 
Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami 
związanymi z uzyskaniem niezwróconych przedmiotów, akcesoriów i 
dokumentów oraz kosztami mycia i czyszczenia wnętrza samochodu. 

7. Strony zastrzegają, iż uszkodzenia, które zostały wykryte i zgłoszone 
przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, przed dniem zwrotu 
samochodu, a które są związane z wcześniej przeprowadzonymi przez 
Wykonawcę naprawami lub innymi czynnościami serwisowymi, nie będą 
stanowiły podstawy do obciążenia Zamawiającego kosztami potrzebnymi 
do przywrócenia samochodu do należytego stanu. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 i 2 
zamówienia 

 

Wyposażenie techniczne  samochodu osobowego typu kombi 

Silnik: 

- samochód z napędem elektrycznym, 

- pojemność baterii: min 70 kWh 

- moc: min. 200 KM 

- rok produkcji: 2021 r 

- śr. zużycie energii: max 20 kWh/100 km 

- śr. zasięg na jednym ładowaniu wg danych producenta: min. 500 km 

Możliwość ładowania prądem przemiennym do 11 kW 

Możliwość ładowania prądem stałym do 50 kW 

Nadwozie - kombi 

Samochód - lakier  metalizowany: czarny 
 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 

Możliwość dezaktywacji poduszki pasażera 

Boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu  

Boczne kurtyny powietrzne  

ESP z ABS – System stabilizacji toru jazdy z układem zapobiegający blokowaniu kół 

ASR - System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania 

HBA - System hydrauliczny wspomagania awaryjnego hamowania 

Wielopunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu 

Zagłówki przednie z regulacją wysokości i trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości 

Automatyczne przysłanianie świateł drogowych 

Monitorowanie martwego pola w lusterkach 

System alarmowy ze zdalnym sterowaniem i immobiliser (blokada przeciw 
uruchomieniowa), zdalnie sterowany centralny zamek 

WIDOCZNOŚĆ 

Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED 

Czujnik zmierzchu 

FUNKCJONALNOŚĆ 

Czujnik deszczu 
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Oświetlenie bagażnika 

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 

Sterowanie komputera pokładowego, radia i telefonu z kierownicy 

Czujniki parkowania - przód i tył 

Kamera cofania 360 0 

KOMFORT 

Tempomat adaptacyjny 

Elektrycznie składane, podgrzewane lusterka boczne, automatycznie ściemniające się 
lusterko wewnętrzne 

Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych 

Klimatyzacja automatyczna 

Gniazdo USB do ładowania urządzeń 

Bezdotykowe i elektryczne sterowanie pokrywy bagażnika 

Podłokietnik z przodu oraz z tyłu 

Tylne oparcie kanapy składane i dzielone z przejściem do przestrzeni bagażowej  

Gniazdo 12 V 

Tapicerka skórzana  

Skórzana kierownica 

Dywaniki tekstylne 2 z przodu 2 z tyłu 

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika 

Tylne szyby oraz szyba bagażnika - przyciemniane 

AUDIO I KOMUNIKACJA 

Radio z kolorowym ekranem dotykowym, wyjście USB 

Bezprzewodowy system obsługi telefonu (Bluetooth) 

Fabrycznie zainstalowany system nawigacji satelitarnej 

KOŁA 

Felgi aluminiowe 20” lub  21” 

Zestaw naprawczy 

Samochód na oponach letnich  

GWARANCJA 

min. 24 miesiące na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez 
limitu kilometrów 

min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą 

min. 120 miesięcy na perforację nadwozia 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 
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Długość całkowita: min. 4.600 mm  

Szerokość bez lusterek: min. 1.800 mm  

Wysokość: min. 1.600 mm  

Pojemność bagażnika bez składania siedzeń: min. 500 litrów 

 

 

‘][  
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Formularz oferty 

Postępowanie nr BA.WZP.26.45.2021 

 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…. 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy1: 
…………………………………….…………… 

……………………….…………………………………………………………………………………………......
. 

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

NIP:  

REGON:  

Adres e-mail do wymiany 
korespondencji  związanej z 
niniejszym postępowaniem 

e-mail: ……………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do 
reprezentacji Wykonawcy/-ów i 
podpisująca ofertę 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………... 

Osoba odpowiedzialna za 
kontakty z Zamawiającym w 
trakcie realizacji umowy 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………... 

Wykonawca jest:2 
  mikroprzedsiębiorstwem 

  małym przedsiębiorstwem 

  średnim przedsiębiorstwem 

  jednoosobowa działalność gospodarcza 

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

  inny rodzaj ……………………………………………………. 

Nr konta bankowego, na które 
będzie kierowane 
wynagrodzenie dla 
Wykonawcy, w przypadku 
podpisania umowy 

…………………………………………………………………….………. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku 
bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo 
Finansów 

                                                           
1 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do 
celów statystycznych. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro. 
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Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji na długoterminowy najem dwóch samochodów 
osobowych o napędzie elektrycznym, na warunkach określonych w SWZ i zgodnie z jej 
treścią: 

Część 1 zamówienia: 

 
Marka/typ/mo

del 
oferowanego 
samochodu 

 
Okres najmu 

36 m-cy 

 
Cena za 1 
m-c najmu 

netto 1 

samochodu 

 
Cena za 1 
m-c najmu 

brutto 1 

samochodu 

 
Wartość 

netto 
najmu 

za 2 
samoch
ody za 
okres 

36 m-cy 

 
Wartość 

brutto 
najmu 

za 2 
samoc
hody 

za 
okres 
36 m-

cy 

      

 

OŚWIADCZAMY, że cena jednostkowa najmu samochodów w ramach prawa opcji na 
okres dodatkowych 12 miesięcy (łącznie 48 miesięcy okresu realizacji zamówienia) 
będzie wynosić ….. zł netto za 1 m-c najmu 1 samochodu, ….. zł brutto za 1 m-c najmu 
1 samochodu Wartość netto najmu za 2 samochody za okres dodatkowych 12 m-cy  - 
….. zł netto, ….. zł brutto. 

 

OFERUJEMY termin dostawy samochodów elektrycznych do 
długoterminowego najmu (liczony od daty zawarcia umowy) zgodnie z 
poniższą tabelą: 

Oferowany 

termin dostawy 

(T) 

 

do 10 

tygodni 

☐ 

do 8 

tygodni 

☐ 

do 7 

tygodni 

☐ 

do 6 

tygodni 

☐ 

do 5 

tygodni 

☐ 

do 4 

tygodni 

☐ 

 

Część 2 zamówienia: 

 
Marka/typ/mo

del 
oferowanego 
samochodu 

 
Okres najmu 

36 m-cy 

 
Cena za 1 
m-c najmu 

netto 1 
samochodu 

 
Cena za 1 
m-c najmu 

brutto 1 
samochodu 

 
Wartość 

netto 

najmu 
za 2 

samoch
ody za 
okres 

36 m-cy 

 
Wartość 

brutto 

najmu 
za 2 

samoc
hody 

za 
okres 
36 m-

cy 
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OŚWIADCZAMY, że cena jednostkowa najmu samochodów w ramach prawa opcji na 
okres dodatkowych 12 miesięcy (łącznie 48 miesięcy okresu realizacji zamówienia) 
będzie wynosić ….. zł netto za 1 m-c najmu 1 samochodu, ….. zł brutto za 1 m-c najmu 
1 samochodu Wartość netto najmu za 2 samochody za okres dodatkowych 12 m-cy  - 
….. zł netto, ….. zł brutto. 

 

OFERUJEMY termin dostawy samochodów elektrycznych do 
długoterminowego najmu (liczony od daty zawarcia umowy) zgodnie z 
poniższą tabelą: 

Oferowany 

termin dostawy 

(T) 

 

do 10 

tygodni 

☐ 

do 8 

tygodni 

☐ 

do 7 

tygodni 

☐ 

do 6 

tygodni 

☐ 

do 5 

tygodni 

☐ 

do 4 

tygodni 

☐ 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień treści SWZ  

1. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

2. Oświadczam, że zamówienie wykonamy w terminie podanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni do 
dnia 13.11.2021 

4. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy.  

5. Oświadczam, że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji znajdują się w pliku o 
nazwie „załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty 
dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień 
składania ofert (art. 297 kk).  

 

Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia  

1. Akceptuję proponowane przez Zamawiającego Istotne Postanowienia Umowy. 

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu 
zadania ze strony Wykonawcy są: 

………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu ……………………………. e-mail: ………………………………………….. 
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Informuję/-jemy, że wskazane poniżej dokumenty dostępne są w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi, zawartymi w ogólnodostępnych i bezpłatnych 
bazach danych (wypełnić jeśli dotyczy)3: 

Nazwa dokumentu  Adres internetowy, gdzie dostępny jest 
dokument  

  

 

Podwykonawstwo  

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części 
zamówienia (jeżeli dotyczy): 

Lp. Część zamówienia 

Wartość brutto 
(PLN) lub 

procentowy 
udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO41) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.5 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
 

                                                           
3 W przypadku, gdy Zamawiający ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do wymaganych 
dokumentów, Wykonawca może podać adresy stron internetowych, na których dostępne są dokumenty 
potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania do świadczenia usług serwisowych 
dla wszystkich urządzeń i oprogramowania, w celu ich pobrania przez Zamawiającego. 

4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
5 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 
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Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp6 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Długoterminowy najem 
dwóch samochodów osobowych o napędzie elektrycznym”, nr sprawy 
BA.WZP.26.45.2021 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 
1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp. 

 

(wykreślić jeśli nie dotyczy) 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. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 

109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki 
naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 
 

 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. lub profilem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

  

                                                           

6 W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie…” 
powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców 
wykazuje brak podstaw do wykluczenia 
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Załącznik nr 4 do SWZ  

Informacja o grupie kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania na „Długoterminowy najem dwóch samochodów 
osobowych o napędzie elektrycznym”, nr sprawy: BA.WZP.26.45.2021, informuję, 
że7: 

 

  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu; 

 

  należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z następującymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w prowadzonym przez Zamawiającego 
postępowaniu:  

1. nazwa podmiotu ………………………………………………………. 

2. nazwa podmiotu ……………………………………………….……… 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
………………………………………………. 

 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

  

                                                           
7 Dokument ten Wykonawca składa w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez 
odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego).  
 
*zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Istotne postanowienia umowy  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest odpłatny najem, ubezpieczonych, fabrycznie 
nowych, nieużywanych samochodów, wyprodukowanych w 2021 r., a 
także świadczenie usług serwisowych i innych usług określonych w 
Umowie i załączniku nr …… do SWZ, który stanowi integralną część 
Umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zamawiający w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy może 
odstąpić od umowy, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane 

4. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa 
zakres podstawowy związany z wynajęciem samochodów. Dodatkowy 
wynajem samochodów zależny jest od możliwości finansowania 
Zamawiającego. Ilości z zakresem opcji wskazane zostały w załączniku 
nr 1 do SWZ. 

5. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Zamawiającego. 
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

6. Ceny jednostkowe w zakresie prawa opcji nie mogą być inne od cen 
jednostkowych określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, w 
ramach przedmiotowego postępowania. 

7. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia 
(minimum 10 tyg. przed terminem dostawy przedmiotu zamówienia), 
kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres e-mailowy 
osoby wskazanej do nadzoru nad realizacją umowy zamówienia 
podstawowego. Zamówienie będzie określało m.in. ilość samochodów, 
adres dostarczenia oraz numer umowy na podstawie której realizowane 
jest prawo opcji. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez cały okres najmu 
pojazdów z zastrzeżeniem, że okres najmu samochodów - 36 miesięcy 
będzie liczony od daty odbioru pojazdów potwierdzonych protokołem 
odbioru podpisanym przez strony bez uwag i zastrzeżeń. 
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2. Termin dostawy pojazdów wynosi do … tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 3 

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

1. Pojazdy mogą być używane przez Zamawiającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Usługi serwisowe świadczone będą przez Wykonawcę wyłącznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w mieście siedziby Zamawiającego 
i wszystkich miastach wojewódzkich. 

3. W przypadku awarii pojazdów, Wykonawca zapewni usługę Assistance 
zgodnie z § 4 umowy. 

4. Strony ustalają, iż pojazdy będą przekazane Zamawiającemu w jego 
siedzibie lub we wskazanym przez niego miejscu albo po wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie przekazania pojazdu 
na co najmniej 5 dni przed tą datą. 

5. Przekazanie pojazdu Zamawiającemu i jego zwrot Wykonawcy będzie 
każdorazowo potwierdzane protokołami zdawczo – odbiorczymi. 

6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 5 będzie zawierać 
w szczególności: opis pojazdu (numer rejestracyjny, datę produkcji, 
numer VIN, stan licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy) oraz datę 
odbioru. 

7. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający 
sprawdzi ogólny stan pojazdu i upewni się, że pojazd i jego wyposażenie 
są zgodne ze specyfikacją techniczną, w stanie wolnym od wad oraz że 
brak jest widocznych usterek pojazdu. 

8. Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dowód rejestracyjny, dwa komplety kluczyków, piloty, polisę 
potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC, AC i NNW, 
instrukcję obsługi w języku polskim, kopię wyciągu ze świadectwa 
homologacji oraz potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopię karty pojazdu, a w przypadku pojazdów elektrycznych: 
fabryczny kabel przystosowany do wolnego oraz szybkiego ładowania 
pojazdu, ładowarkę sieciową wraz z kablem, przystosowaną do 
ładowania pojazdu z gniazda o napięciu 230V. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego 
szkolenia podstawowego dla osób wskazanych przez Zamawiającego 
w zakresie użytkowania pojazdu  elektrycznego, w tym prawidłowej 
obsługi baterii zasilającej pojazd. Pojazd w chwili wydania 
Zamawiającemu będzie miał stan naładowania baterii zasilającej 
minimum 50%. 

10. W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia 
wymogów określonych w załączniku nr 2 do Umowy lub nie przekazano 
któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający 
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odmówi odbioru pojazdu. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca jest zobowiązany 
do przekazania pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi 
określone w załączniku nr 2 do Umowy, wraz z dokumentami, o których 
mowa w ust. 8 w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia odmowy 
odbioru pojazdu. 

12. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 11 
Zamawiający w terminie miesięcznym ma prawo odstąpić od Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu i 
naliczyć karę, o której mowa w § 8 ust. 2. 

13. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z pojazdu zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
użytkowania pojazdu i dróg, warunkami i normami technicznymi oraz 
eksploatacyjnymi, określonymi przez producenta pojazdu oraz jego 
przeznaczeniem i wyposażeniem. 

14. Zamawiający jest zobowiązany  do  uzyskania  zgody  Wykonawcy na 
dokonanie  zmian w pojeździe, w tym zainstalowanie dodatkowego 
wyposażenia lub oklejenia pojazdu, chyba że nie będzie to naruszało 
substancji pojazdu i będzie możliwe przywrócenie stanu pierwotnego. 

15. Dokonanie przez Zamawiającego zmian pojazdu o których mowa w ust. 
14, bez zgody Wykonawcy, może skutkować obciążeniem 
Zamawiającego kosztami ich przywrócenia do stanu pierwotnego. 

16. Zamawiający ponosi następujące koszty i opłaty związane z używaniem 
pojazdu tj. koszty: 

1) płynu do spryskiwaczy; 

2) naprawy uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji 
pojazdu, uszkodzeń mechanicznych itp w przypadku ostatecznej 
odmowy pokrycia kosztów naprawy przez Ubezpieczyciela mycia, 
polerowania pojazdu i czyszczenia wnętrza pojazdu; 

3) naprawy wykładzin wewnętrznych, z wyjątkiem uszkodzeń 
wynikających z ich naturalnego zużycia; 

4) montażu, naprawy lub wymiany urządzeń nie stanowiących 
pierwotnego wyposażenia pojazdu, zamontowanych przez 
Zamawiającego (dotyczy również oznakowania pojazdu po 
uzyskaniu zgody Wykonawcy o której mowa w ust. 14); 

5) opłat parkingowych lub garażowania, płatnych dróg i autostrad. 

17. Wykonawca ponosi koszty wymiany płynów eksploatacyjnych (koszt 
robocizny i materiałów eksploatacyjnych). 

18. Wykonawca, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 
następujących Usług i ponoszenia kosztów: 

1) utrzymania pojazdu w ruchu; 

2) przeglądów i napraw (koszt robocizny oraz materiałów i części) z 
wyłączeniem ust. 16 pkt 2 i 4; 
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3) czynności związanych z ubezpieczeniem lub likwidacją szkód u 
ubezpieczyciela; 

4) zapewniania Zamawiającemu pojazdu zastępczego w ramach usługi 
assistance zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy; 

5) zapewniania pomocy we wszelkich sprawach związanych z obsługą 
pojazdu; 

6) innych usług związanych z eksploatacją pojazdu; 

7) wymiany wyeksploatowanych akumulatorów; 

8) usług konserwacyjnych i przeglądów dokonywanych z 
częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta pojazdu lub 
obowiązujące przepisy prawa, przy czym o planowanym przeglądzie 
Wykonawca informuje Zamawiającego z odpowiednim 
wyprzedzeniem tj. wynoszącym co najmniej 7 dni; 

9) napraw usterek i  uszkodzeń  powstałych  w  trakcie eksploatacji 
zgodnej  z przeznaczeniem pojazdu i będących wynikiem uszkodzeń 
mechanicznych, z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 2; 

10) przeglądów oraz serwisów okresowych, baterii zasilającej pojazd. 

19. Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  18  pkt  2  i  6-9,  wykonywane  
będą  wyłącznie   w warsztatach i punktach obsługi serwisowej 
wskazanych przez Wykonawcę na jego koszt. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu 
informacji dotyczących eksploatacji   pojazdu    w    zakresie    
wykonanych    przeglądów,    napraw    bieżących  i powypadkowych. 

21. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich 
usterkach i uszkodzeniach powstałych w pojeździe. 

22. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utracie dowodu 
rejestracyjnego, kluczyków, pilotów, tablic rejestracyjnych lub innych 
części składowych pojazdu. 

23. W przypadku, gdy utrata rzeczy, o których mowa w ust. 22, nastąpiła z 
winy Zamawiającego, Wykonawca dokona ich wymiany na koszt 
Zamawiającego. 

24. Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy 
sporządzenia raportów zawierających aktualny stan licznika pojazdu nie 
rzadziej niż co sześć miesięcy. 

25. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uszkodzeniu lub awarii licznika 
kilometrów niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia uszkodzenia lub awarii. 

26. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 25, skutkować będzie 
określeniem przez Wykonawcę przebiegu pojazdu, przy uwzględnieniu 
średniego przebiegu w wymiarze 110 kilometrów dziennie, licząc od 
ostatniego – potwierdzonego pisemnie – wskazania licznika 
wynikającego z raportu, o który mowa w ust. 24, lub od początku 
używania pojazdu, jeśli Zamawiający nie przedstawi wskazania licznika. 
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27. W przypadku kasacji lub utraty pojazdu, na potrzeby dokonania 
rozliczenia końcowego, Strony przyjmą ostatni znany odczyt licznika 
kilometrów. 

28. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego stawiania się do 
wszelkich przeglądów i konserwacji pojazdu określonych przez 
producenta pojazdu, w tym czynności wymaganych przepisami prawa, 
a także do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o konieczności 
dokonania napraw i remontów niezbędnych do utrzymania pojazdu w 
dobrym stanie technicznym. 

29. W przypadku realizacji usługi w ramach door to door Zamawiający jest 
zobowiązany przekazać pojazd Wykonawcy do wszelkich przeglądów i 
konserwacji określonych przez producenta samochodu, w tym 
czynności wymaganych przepisami prawa, a także do niezwłocznego 
poinformowania Wykonawcy o konieczności dokonania napraw i 
remontów niezbędnych do utrzymania samochodu w dobrym stanie 
technicznym. 

30. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru a następnie 
dostawy pojazdów na terenie Polski w wyznaczone miejsce i w 
umówionym czasie przy realizacji napraw, przeglądów, konserwacji czy 
sezonowej wymiany opon (usługa door to door). 

31. Brak kaucji za pojazd. 

32. Do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, Strony wyznaczają: 

ze strony Zamawiającego: ……………………….…………………….
 tel. ………….., e-mail: 

……………………………. 

ze strony Wykonawcy: …………………………………………………..
 tel. ………………, e-mail 

………………………….. 

33. Zmiana osób nadzorujących prawidłową realizację przedmiotu Umowy 
nie stanowi zmiany umowy. Zmiana taka dla swej skuteczności wymaga 
jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony z podaniem danych 
osoby nadzorującej oraz jednoznacznej informacji, że nastąpiła zmiana 
osoby nadzorującej prawidłową realizację przedmiotu Umowy. 

§ 4. 

USŁUGA ASSISTANCE 

1. W przypadku, gdy korzystanie z pojazdu nie będzie możliwe, a w 
szczególności w przypadku naprawy, przeglądu technicznego 
przedłużającego się ponad 10 godzin lub likwidacji szkody, Wykonawca 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi assistance, w tym do 
zapewnienia bez dodatkowych opłat samochodu zastępczego, w tej 
samej klasie lub wyższej, o porównywalnych parametrach technicznych 
i wyposażeniu, którego data produkcji nie będzie wcześniejsza niż rok 
od daty produkcji samochodu elektrycznego Zamawiający dopuszcza 
pojazd zastępczy o napędzie spalinowym, zgodnie z powyższym. 
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2. Pojazd zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu 
przez niego wskazanym, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie 
przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu pojazdu 
właściwego. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu 
udostępnienia samochodu. 

3. W przypadku nieudostępnienia pojazdu zastępczego zgodnie z 
zasadami opisanymi w ust. 1 i 2, Zamawiający może na czas 
oczekiwania na zapewnienie pojazdu zastępczego przez Wykonawcę, 
dokonać najmu pojazdu zastępczego od osoby trzeciej i obciążyć 
Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu. 

§ 5. 

SERWIS OGUMIENIA 

1. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do pojazdu, 
odpowiednich do pory roku oraz warunków atmosferycznych, oraz ich 
przechowywania. 

2. Dostarczone komplety opon muszą być nowe, nieużywane, 
wyprodukowane w jednym tygodniu i roku, nie starszy niż 3 miesiące od 
daty ich dostarczenia 

3. W ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 
dokonuje doboru właściwych opon oraz zapewnia wyważanie kół po 
każdorazowej wymianie opon. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu  – dwa razy w roku – sezonową 
wymianę opon      w związku ze zmianą pór roku oraz warunków 
atmosferycznych, która będzie wykonywana przez Wykonawcę w 
ramach usługi door to door (na życzenie Jednostki) w punktach 
wymiany, właściwych dla obszaru użytkowania pojazdu. 

5. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 
pokrywa koszty wymiany opon, wynikające z ich stanu technicznego, w 
szczególności w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia 
mechanicznego. 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE, ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania 
przedmiotu Umowy wynosi brutto …………………. zł brutto (słownie: 
………………………… złotych 00/100), w tym kwota netto 
…………………. zł (słownie: ……………………. złotych, 00/100) oraz 
należny podatek VAT w kwocie: ………………. zł (słownie: 00/100). 

2. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu. Miesięczne 
wynagrodzenie stanowi zryczałtowaną opłatę, na którą składa się czynsz 
najmu z tytułu używania pojazdu oraz opłata z tytułu zapewnienia przez 
Wykonawcę możliwości korzystania z usług serwisowych i innych usług, 
o których mowa w Umowie. Miesięczne wynagrodzenie zawiera wartość 
wszystkich usług i kosztów składających się na realizację Umowy. 
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3. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu 
Umowy jest stałe w całym okresie obowiązywania Umowy (nie podlega 
zmianie)  i 
wynosi
(słownie: 

…………………… złotych 00/100) złotych brutto) w tym kwota netto: 
…………… zł (słownie: 

……………………… złotych 00/100) oraz należny podatek VAT ……%. 

4. Jeżeli okres realizacji Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas 
wynagrodzenie należne Wykonawcy w tym miesiącu ustala się 
proporcjonalnie, przyjmując, że jednemu dniowi świadczenia w tym 
miesiącu usługi odpowiada 1/30 (słownie: jedna trzydziesta) 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3. 

5. Miesięczne wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej in zaakceptowanej 
przez strony faktury. W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących 
na nienależyte wykonanie usług przez Wykonawcę bieg terminu 
płatności faktury ulega zawieszeniu do czasu jej akceptacji przez 
Zamawiającego 

6. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć 
odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

.................................... . Zmiana numeru rachunku bankowego 
następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi 
zmiany umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze 
został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością 
gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w wykazie prowadzonym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

9. Faktury będą przesyłane na adres Zamawiającego wskazany w 
komparycji Umowy lub przesłane na adres: lub za pomocą Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. 

10. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy faktury w formie 
elektronicznej w formacie PDF lub XML lub w formie papierowej na adres 
siedziby Zamawiającego. Faktury będą przesyłane z adresu e-mail 
Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego tj. ………………… Zmiana 
adresów e-mail wskazanych powyżej wymaga poinformowania w trybie 
zawiadomienia e-mailowego i nie jest zmianą umowy. 

11. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie 
elektronicznej na inny adres e-mail lub z innego adresu e-mail niż 
wskazany w umowie taką fakturę uznaje się za niedostarczoną. 

12. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury przez Wykonawcę jest 
przekazanie pojazdu na zasadach określonych w §3 ust. 4 umowy, 
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag i zastrzeżeń, o 
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którym mowa w §3 ust. 5-7 umowy. 

13. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy oraz 
dokonanie jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą 
wierzyciela wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Dokonanie ww. 
czynności bez zgody Zamawiającego nie jest skuteczne i stanowić 
będzie istotne naruszenie Umowy oraz daje prawo do odstąpienia 
Zamawiającego od umowy. 

 

§ 7. 

SZKODY I UBEZPIECZENIA 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdów w 
zakresie OC, AC, NNW, ASS i ZK. 

2. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia pojazdu co najmniej w 
następującym zakresie: 

1) ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu  
spowodowania  wypadku    w czasie   jazdy   lub   na   postoju,   z   
limitem   kosztów   odszkodowania   zgodnie   z obowiązującym 
prawem, za szkody wyrządzone osobom trzecim i kierowcy pojazdu; 

2) ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto - Casco (AC) pojazdu 
od szkód powstałych w m.in. w wyniku: kolizji, wypadku, kradzieży, 
aktów wandalizmu, pożaru, niewłaściwego użytkowania, wybicia 
szyb, przewrócenia, uderzenia w przeszkodę ruchomą lub 
nieruchomą, naruszenia powłoki lakierniczej, w kwocie 
odpowiadającej wartości rynkowej samochodu; 

3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
kierowcy i pasażerów pojazdu z tytułu uszkodzenia ciała, utraty 
zdrowia lub życia spowodowanych wypadkiem podczas jazdy, 
wysiadania lub wsiadania z pojazdu, załadowywania lub 
rozładowywania, zatrzymania lub postoju, naprawy na miejscu 
zdarzenia, otwierania lub zamykania bramy lub drzwi garażowych lub 
posesji, tankowania; 

4) ubezpieczenie assistance (ASS); 

5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów na terytoriach państwa należących do Systemu Zielonej 
Karty, które nie przystąpiły do Porozumienia Wielostronnego (ZK). 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania 
ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu, które zostaną mu 
przekazane w chwili odbioru pojazdu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawarcia umów 
ubezpieczenia, opłacenia składki ubezpieczenia oraz przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających opłacenie składek 
ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń, o którym 



44 

 

mowa ust. 2, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, co najmniej na 5 
dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów 
ubezpieczenia lub terminem płatności składek. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w 
ust. 2 i 4, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub 
utratę pojazdu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe po 
wygaśnięciu uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub po upływie 
terminu płatności składek ubezpieczenia. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego lub 
mailowego, lub poprzez dedykowaną stronę internetową, zawiadomienia 
Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej pojazdu oraz wskazania 
miejsca, w którym on się znajduje, nie później niż w terminach 
określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”, o których mowa 
w ust. 3. 

7. Zamawiający zobowiązany jest  do natychmiastowego  powiadomienia  
o szkodzie Policji,  w sytuacji gdy szkoda wymaga interwencji Policji i 
uzyskania dokumentacji okoliczności wystąpienia szkody. 

8. W każdym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do 
natychmiastowego (jednak nie późnij niż przed upływem 24 godzin od 
momentu powzięcia wiadomości o zdarzeniu) poinformowania 
Wykonawcy o szkodzie i o miejscu, w którym znajduje się uszkodzony 
pojazd. Wykonawca zajmuje się wypełnieniem wszelkich stosownych 
dokumentów ubezpieczeniowych oraz zgłoszeniem szkody, likwidacją 
szkody, organizacją oględzin pojazdu   przez   ubezpieczyciela   oraz    
wszystkimi   innymi   czynnościami   związanymi z likwidacją szkody. 

9. W przypadku przeznaczenia pojazdu do kasacji lub jego utraty 
Wykonawca nieodpłatnie zastąpi utracony pojazd pojazdem 
zastępczym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż 
utracony pojazd, w terminie 20 tygodni od dnia podjęcia decyzji o kasacji 
przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego utracie przez 
właściwy organ. Do czasu dostarczenia docelowego samochodu 
Wykonawca dostarczy samochód przedkontraktowy o parametrach 
technicznych nie gorszych od samochodu utraconego bez ponoszenia 
dodatkowych opłat przez Zamawiającego poza opłatą najmu. 
Dostarczony samochód nie może być jednak starszy niż 2 lata w dniu 
dostarczenia do Zamawiającego. 

§ 8. 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego, o którym mowa w 
§ 4 lub § 7 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 3 dla zastępowanego pojazdu, za każdy 
rozpoczęty dzień pozostawania bez pojazdu. 

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu pojazdu w terminie, o którym 
mowa §2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 6 ust. 3 dla niedostarczonego pojazdu , za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku  odstąpienia od Umowy w całości lub w części  przez 
którąkolwiek ze  Stron  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wartości  maksymalnego wynagrodzenia brutto  określonego  w § 6 ust. 
1. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do ich 
zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymaganych kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na 
zasadach ogólnych  w wysokości przekraczającej wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

7. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości 
umowy określonej w §6 ust 1 Umowy. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadach wyżej 
określonych za szkody lub opóźnienia, jak i stan niemożności 
świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, powstałe 
na skutek działania siły wyższej, które były niezależne od Stron i których 
nie można było przewidzieć i im zapobiec. 

§ 9. 

ZAKOŃCZENIE UMOWY I ZWROT POJAZDU 

1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy, 
określonego w § 2, ewentualnie dnia wygaśnięcia albo rozwiązania 
Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w jego 
siedzibie lub, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym 
miejscu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. który będzie 
zawierać w szczególności: opis pojazdu, numer rejestracyjny, datę 
produkcji, numer VIN, końcowy stan licznika, dane Zamawiającego i 
Wykonawcy, , datę zwrotu pojazdu oraz opis widocznego ogólnego stanu 
pojazdu. 

2. Jednocześnie ze zwrotem pojazdu Zamawiający zwróci wszystkie 
kluczyki, piloty, dokumenty, dokumentację techniczną i akcesoria 
otrzymane przy wydaniu pojazdu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 22 i 23 
Umowy. 

3. W momencie zwrotu pojazd powinien być umyty i czysty wewnątrz. 

4. W przypadku kasacji lub utraty pojazdu, Zamawiający powinien dokonać 
zwrotu tych elementów wyposażenia pojazdu i akcesoriów, których zwrot 
jest możliwy. 

5. Zamawiający ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach 
związanych ze zwrotem pojazdu. 

6. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z ust. 2 i 4, 
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Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami 
związanymi z uzyskaniem nie zwróconych przedmiotów, akcesoriów i 
dokumentów. 

7. Strony zastrzegają, iż uszkodzenia, które zostały wykryte i zgłoszone 
przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, przed dniem zwrotu 
pojazdu, a które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych przez 
Wykonawcę napraw lub innych czynności serwisowych, nie będą 
stanowiły podstawy do obciążenia Zamawiającego. 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przenoszenie przez Wykonawcę wierzytelności z Umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w 
terminie do 14 dni w przypadku: 

a) opóźnienia w dostawie pojazdu w stosunku do terminu, o którym 
mowa w §2 ust. 2 umowy przekraczającego 14 dni; 

b) opóźnienia w dostarczeniu zastępczego pojazdu w przypadkach o 
których mowa w §4 lub §7 ust. 10 Umowy, przekraczającego co 
najmniej 5 dni roboczych; 

c) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych z tytułu 
nienależytego wykonania Umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości  o  tych  okolicznościach  w drodze  jednostronnego  
oświadczenia.  W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Niezależnie od postanowień dotyczących czasu trwania Umowy oraz jej 
ogólnej wartości, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po 
roku w którym zawarto Umowę, Zamawiający nie będzie dysponował z 
przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z decyzji organów 
władzy publicznej - środkami przeznaczonymi na sfinansowanie 
wynagrodzenia, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowy. 
Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy, na 
piśmie, o zaistnieniu okoliczności wskazanej w zdaniu poprzednim ze 
wskazaniem terminu w jakim Umowa uległa rozwiązaniu. W takim 
wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część 
wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania przedmiotu 
Umowy do dnia rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w zdaniu 
pierwszym 

5. Nie stanowią zmiany Umowy, w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp, w 
szczególności: 
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a) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do 
kontaktów między Stronami, 

b) zmiany Umowy niezbędne celem wyeliminowania rozbieżności lub 
niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 
z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu dostarczenia pojazdu, jeżeli wystąpią opóźnienia w 
dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca; 

b) zmiany terminu realizacji, jeżeli wystąpi siła wyższa 
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

c) zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie 
wartość brutto umowy, a cena netto pozostanie bez zmian. 

d) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany; 

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

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 następować 
będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia 
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b - d Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność 
złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
realizacji umowy oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o 
zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem 
wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. 



48 

 

8. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie 
wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt c-f będą mieć wpływ na 
koszty realizacji umowy przez Wykonawcę. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt c, będzie odnosić się 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w ust. 6 pkt d–f odnosić się będzie wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie wysokości 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych. 

11. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, kwota wynagrodzenia, określonego w § 6, zostanie zmieniona 
poprzez przeliczenie zgodne z oficjalnie obowiązującym kursem 
wymiany – z zachowaniem formy pisemnej, tj. w drodze aneksu do 
Umowy. 

12. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą 
obu Stron  na piśmie, pod rygorem nieważności. 

13. Strony oświadczają, że ich celem jest rozstrzyganie wszelkich 
ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania Umowy w 
drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy 
Stronami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

14. W sprawach nieuregulowanych Umową w szczególności zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

15. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy i 
adresy określone w § 6 ust. 7 Umowy uważa się za skutecznie 
doręczone, chyba że strony poinformują się pismem poleconym o 
zmianie adresu. 

16. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane 
osobowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej „RODO”), 

przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz i innych przepisów prawa w tym zakresie. 



49 

 

17. Umowa   została sporządzona  w formie elektronicznej, przy użyciu 
kwalifikowanych podpisów elektronicznych każdej ze Stron. 

18. Wskazane poniżej załączniki stanowią integralną część Umowy. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Formularz oferty Wykonawcy wraz ze specyfikacja techniczną samochodów; 

 


