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Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla  
Jednostek Administracji Państwowej 
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INFORMACJE OGÓLNE 
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiającym są Jednostki Administracji Państwowej wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ 
(zwane dalej łącznie „Jednostkami”) w imieniu i na rzecz których działa: 
Centrum Obsługi Administracji Rządowej, z siedzibą w Warszawie 
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa   NIP: 521-35-90-436 
KRS 0000373135      Regon 142746130 
Telefon: + 48 22 694 63 59     Faks: + 48 22 694 60 76 
Strona internetowa www.centrum.gov.pl 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Imię i nazwisko: Paweł Prusik 
Telefon: 22 694 64 77 
Adres e-mail: pawel.prusik@centrum.gov.pl 
Faks: 22 694 60 76 
Godziny urzędowania: 8:15 – 16:15 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na zakup i dostawę samochodów osobowych i 
ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej, numer zamówienia 2017/9, prowadzone 
jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa, 
na podstawie której zostaną zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Jednostkami a Wykonawcą 
wyłonionym w celu jej zawarcia na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp i zgodnie z 
procedurą określoną w umowie ramowej, tj. w odpowiedzi na wystosowane przez Jednostkę 
zapytanie w celu wyłonienia Wykonawcy. 

2. Zamawiający zawrze umowę ramową, w zakresie każdej z części, ze wszystkimi Wykonawcami, 
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu a ich oferty nie podlegają odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny 
ofert. 

3. Wszystkie warunki realizacji zamówienia są określone w SIWZ oraz załącznikach do niej. Wybór 
Wykonawcy w celu zawarcia umowy wykonawczej będzie następował po ponownej weryfikacji 
cen jednostkowych zaoferowanych urządzeń. Pozostałe parametry zaproponowane przez 
Wykonawcę w ofercie w celu zawarcia umowy ramowej pozostają niezmienne w całym okresie 
obowiązywania umowy ramowej. W każdej części zamówienia, Zamawiający zawrze umowę 
wykonawczą z Wykonawcą, który uzyska najniższą łączną cenę brutto w odpowiedzi na 
zapytanie. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w każdej z części. Wykonawca może 
złożyć ofertę na dowolna liczbę części. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem wskazanym w 
Rozdziale II SIWZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 

http://www.cuw.gov.pl/
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7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

IV. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub elektronicznie (zeskanowany, podpisany dokument), lub faksem. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty. 
Szczegółowe informacje dotyczące form składanych dokumentów i oświadczeń zostały zawarte 
w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 
elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie 
do formy przekazu. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się 
z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt 2. 

V. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania 
części przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Brak podania 
niniejszej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał  
z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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Rozdział  II. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, 
wyprodukowanych w roku w którym zawierana będzie umowa wykonawcza, samochodów 
osobowych i ciężarowych (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku 
Motoryzacyjnego „SAMAR”), dla Jednostek Administracji Państwowej w podziale na części, tj.: 

1) Część 1 - Samochód osobowy klasa „B” kombi 

2) Część 2 - Samochód osobowy klasa mała „B” hatchback 

3) Część 3 – Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” sedan/liftback  

4) Część 4 - Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” kombi 

5) Część 5 – Samochód osobowy klasa średnia „D” sedan/lift back (Typ1) 

6) Część 6 – Samochód osobowy klasa średnia „D” sedan/lift back (Typ 2) 

7) Część 7 – Samochód osobowy klasa wyższa „E” sedan 

8) Część 8 – Samochód terenowy napęd 4x4 klasa niższa średnia „C” SUV 

9) Część 9 – Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” SUV 

10) Część 10 – Samochód dostawczy napęd 4x4 pickup 

11) Część 11 – Kombivan klasa „H” furgon 5-osobowy 

12) Część 12 – Minibus 9 osobowy 

13) Część 13 – Furgon do 3,5 tony 3-osobowy 

14) Część 14  - Furgon 6 osobowy 

15) Część 15 – Furgon 3 osobowy 

16) Część 16 – Furgon 5 osobowy 

17) Część 17 – Samochód ciężarowy 

18) Część 18 – Samochód osobowy 7 miejscowy 

19) Część 19 – Samochód osobowy SUV (manual) 

20) Część 20 – Samochód osobowy SUV (automat) 

21) Część 21 – Samochód osobowo dostawczy 
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22) Część 22 – Bus 15 osobowy 

23) Część 23 – Bus 25 osobowy 

24)  Samochód Pickup 4x4 z instalacją VHF 

25) Furgon do zabudowy SRT-3 

26) Pickup 4x4 

27) Samochód SUV 4x4 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ Specyfikacja 
techniczna, a orientacyjne - szacowane liczby zamawianych samochodów w załączniku nr 2A do 
SIWZ Formularz cenowy, ich liczby mogą się zmieniać w czasie trwania umowy ramowej. 

3. Zamawiający wymaga, aby każdy z dostarczanych samochodów zapewniał przejechanie na 
jednym tankowaniu/ładowaniu min. 500 km. 

4. Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z bezpłatnymi 
materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie z zaleceniem producenta 
pojazdu, przy średnim przebiegu rocznym jednego pojazdu 20.000 km. Przeglądy serwisowe 
wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki, zlokalizowanej na terenie 
miasta lub w miejscowości w promieniu 30 km licząc od granic miasta w którym siedzibę ma 
Jednostka - zgodnie z lokalizacjami określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ lub w przypadku 
Wyższego Urzędu Górniczego w promieniu 30 km licząc od granic miasta w którym siedzibę ma 
użytkownik pojazdu (dostarczony samochód może być użytkowany w jednostkach podległych 
Wyższego Urzędu Górniczego, które zlokalizowane są na terenie kraju, tj.: w Gliwicach, 
Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Warszawie, Wrocławiu, 
Gdańsku). 

5. Wykonawca zapewni odbiór samochodów w punkcie wyznaczonym przez Wykonawcę,  
w mieście, w którym siedzibę ma Jednostka – zgodnie z lokalizacjami określonymi w załączniku 
nr 1 do SIWZ. 

6. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa (Istotne 
postanowienia umowy ramowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), a następnie po złożeniu 
zapytania przez Jednostkę -umowa wykonawcza- dla każdej Jednostki oddzielnie. Zamawiający 
przewiduje, że częściowa realizacja umowy ramowej będzie odbywać się za pośrednictwem 
platformy elektronicznej, która wymagać będzie od Wykonawcy użycia kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Komunikacja obywać się będzie za pośrednictwem platformy COAR, która 
posiadać będzie następujące funkcjonalności: przesyłanie zapytań w celu wyłonienia 
Wykonawcy, którym zostanie zawarta umowa wykonawcza, składanie odpowiedzi na zapytanie, 
inna korespondencja pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym lub Jednostkami, raportowanie, o 
którym mowa w §3 Istotnych postanowień umowy ramowej. Zamawiający poinformuje na 
piśmie Wykonawcę o obowiązku komunikacji elektronicznej, z co najmniej 21 dniowym 
wyprzedzeniem. 

7. Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianych samochodów tylko do celów wyceny ofert 
przez Wykonawców, która następnie posłuży do opracowania rankingu złożonych ofert. 
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Zamawiający deklaruje, że w trakcie trwania umowy ramowej typy oraz parametry minimalne 
zamawianych samochodów nie ulegną zmianie. 

8. Zamawiający informuje, że dostawy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą 
odbywałay się do odziałów GDDKiA znajdujących się na terenie całej Polski i rozliczenia będą 
realizowane przez te Odziały samodzielnie. Wykonawca wystawi faktury dla każdego oddziału 
oddzielnie. 

9. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34100000, 34110000, 34113000, 34130000, 
34120000, . 

 
II. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY RAMOWEJ 

Termin obowiązywania umowy ramowej wynosi 24 miesiące od dnia jej zawarcia, dla każdej z części.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWEGO 

1. Termin wykonania zamówienia szczegółowego, tj. realizowanego na podstawie umowy 
wykonawczej zawartej na podstawie umowy ramowej wynosi 120 dni od dnia zawarcia umowy 
wykonawczej ub w terminie krótszym wskazanym w zapytaniu i ofercie Wykonawcy. 

2. Zamawiający informuje, że w terminie realizacji zamówienia szczegółowego realizowanego na 
podstawie umowy wykonawczej należy uwzględnić czas niezbędny na przeprowadzenie odbioru 
dostarczonych samochodów, a w szczególności czas przeprowadzania odbioru jakościowego 
przez Zamawiającego. 

 

IV. GWARANCJA 

1. Wymagane są okresy gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z formularzem Specyfikacja 
techniczna – załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego przez 
obie strony umowy. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Istotnych Postanowieniach Umowy ramowej 
tanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Rozdział  III. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej: Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
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x dla części 1 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 1.000.000 zł brutto; 

x dla części 2 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 100.000 zł brutto; 

x dla części 3 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 1.500.000 zł brutto; 

x dla części 4 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 120.000 zł brutto; 

x dla części 5 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 600.000 zł brutto; 

x dla części 6 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 1.000.000 zł brutto; 

x dla części 7 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 150.000 zł brutto; 

x dla części 8 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 100.000 zł brutto; 

x dla części 9 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto; 

x dla części 10 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto; 

x dla części 11 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto; 

x dla części 12 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 250.000 zł brutto; 

x dla części 13 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 800.000 zł brutto; 

x dla części 14 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 80.000 zł brutto; 

x dla części 15 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 200.000 zł brutto; 

x dla części 16 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 800.000 zł brutto; 

x dla części 17 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 1.000.000 zł brutto; 

x dla części 18 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 100.000 zł brutto; 
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x dla części 19 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 80.000 zł brutto; 

x dla części 20 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 80.000 zł brutto; 

x dla części 21 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów  
o wartości nie mniejszej niż – 50.000 zł brutto; 

x dla części 22 wykonał co najmniej 1 dostawę busów  
o wartości nie mniejszej niż – 300.000 zł brutto; 

x dla części 23 wykonał co najmniej 1 dostawę busów  
o wartości nie mniejszej niż – 200.000 zł brutto; 

x dla części 24 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów 
o wartości nie mniejszej niż – 100.000 zł brutto; 

x dla części 25 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów 
o wartości nie mniejszej niż – 100.000 zł brutto; 

x dla części 26 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów 
o wartości nie mniejszej niż – 100.000 zł brutto; 

x dla części 27 wykonał co najmniej 1 dostawę samochodów 
o wartości nie mniejszej niż – 60.000 zł brutto. 

 

 

Dostawy w ramach części na które Wykonawca składa ofertę mogą się powtarzać, z tym że suma 
wartości brutto dostaw nie może być niższa niż wskazana w warunkach określonych dla 
poszczególnych części. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na 
podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 1 polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,  
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- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku 
braku udziału w realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił 
w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane podczas realizacji zamówienia. 
Powyższe ma na celu zagwarantowanie należyte wykonanie zamówienia oraz 
zagwarantowanie rzeczywistego dostępu do udostępnianych zasobów podmiotu 
trzeciego. 

4. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. 

4.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 4.1., składają wspólną ofertę, przy czym: 

1) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt I. 3.1. b) spełniają 
Wykonawcy łącznie. 

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 
1.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w Rozdziale III podrozdział I pkt 1 lit. b, 
1.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

13- 23 ustawy Pzp, 
1.3.  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp tj.:  

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdz onym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615, 966, 1579); 

1.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 lub art. 24 
ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są 
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odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

 

Rozdział  IV. 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale III, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia zwany dalej Jednolitym dokumentem, który powinien zawierać co najmniej 
następujące informacje: 

a. oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia, 

b.oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału  
w postępowaniu, 

c.określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych 
przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

d.formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie  
w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

e.informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w 
art. 59 ust. 5 dyrektywy), 

1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz 
Jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych 
podmiotów składa także formularz Jednolitego dokumentu dotyczący tych podmiotów. 
Formularz Jednolitego dokumentu powinien być wypełniony w zakresie, w jakim 
Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu. 

Formularz Jednolitego dokumentu dotyczy zarówno sytuacji, gdy inny podmiot nie będzie 
Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim Podwykonawcą 
będzie. 

1.3. Wykonawca składający Jednolity dokument wypełnia: 
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Część II – identyfikacja Wykonawcy, 
Część III – przesłanki wykluczenia, 
Część IV – warunki udziału w postępowaniu, 
Część VI – podpisy. 

1.4. Wzór Jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:  

2.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykowywane należycie, przy czym dowodami,  
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zwarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

2.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

2.5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
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2.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku takiego wyroku 
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  
w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2.7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

3. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę: 

3.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 2.2., składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym art. 
24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w:  
a) pkt 2 ppkt 2.2. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy– 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) pkt 2 ppkt 2.3. – 2.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
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spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem albo 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub tej osoby – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega za zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.3. – 4.2, z wyłączeniem pkt 3. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 2-4, z wyłączeniem pkt 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia tłumaczenia na język polski tych dokumentów. 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 
2- 4, z wyłączeniem pkt 3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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Rozdział  V. 
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

I. WYSOKOŚĆ WADIUM 

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 

1) Część 1 – 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) 

2) Część 2 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

3) Część 3 – 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 

4) Część 4 – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 

5) Część 5 – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 

6) Część 6 – 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) 

7) Część 7 – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

8) Część 8 – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 

9) Część 9 – 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) 

10) Część 10 – 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) 

11) Część 11 – 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) 

12) Część 12 – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 

13) Część 13 – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 

14) Część 14 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

15) Część 15 – 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 

16) Część 16 – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 

17) Część 17 – 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 

18) Część 18 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

19) Część 19 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

20) Część 20 – 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

21) Część 21 – 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) 

22) Część 22 – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

23) Część 23 – 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 
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24) Część 24 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

25) Część 25 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

26) Część 26 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

27) Część 27 – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

 

II. FORMA WADIUM 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 

1. Pieniądzu na konto bankowe wskazane w Rozdziale V, podrozdziale III punkt 2, 

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3. Gwarancjach bankowych, 

4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5. Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 
359). 

III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale VIII, 
podrozdział I. 

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Centrum Obsługi Administracji Rządowej w:  

Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta: 51 1130 1017 0020 1466 4390 0001. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku 
Zamawiającego. 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych  
w podrozdziale II, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu 
gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty  
w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. W przypadku wadium wnoszonego 
przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający wymaga aby w dokumencie 
wadialnym zawarta była informacja o wszystkich członkach konsorcjum pod rygorem 
opdrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

4. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – nr zamówienia 2017/9 – 
Dostawa samochodów osobowych i ciężarowych dla JAP lub w inny sposób umożliwiający 
identyfikację postępowania, którego dotyczy. 

5. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu 
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie 
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Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną 
ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 

6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy 
(także na przedłużony okres związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 
1 pkt 7b ustawy Pzp. 

IV. ZATRZYMANIE WADIUM 

Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – 
wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 
ustawy Pzp.  

Rozdział  VI. 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI 

LUB DOKUMENTAMI 
I. WYMOGI FORMALNE OFERTY 

Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta 
powinna zostać sporządzona wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 7 i 
Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ, które stanowią integralną część 
oferty. 

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką; 

3. Oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób 
umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy; 

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane. 

II. WYMAGANE OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

1. Wypełniony Jednolity dokument - Załącznik nr 8 do SIWZ; 

2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 

2.1. Wypełniony Formularz oferty – Załącznik nr 7 do SIWZ; 

2.2. Wypełniony Formularz cenowy – Załącznik nr 2A do SIWZ, stanowiący integralną część 
Formularza oferty; 

2.3. Wypełnioną Specyfikację techniczną – Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący integralną część 
Formularza oferty; 

2.4.  potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem kopię świadectwa zgodności WE lub wyciąg ze 
świadectwa homologacji lub inny dokument homologacyjny, dotyczące każdego z 
oferowanych samochodów, 
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2.5. dokument na podstawie którego Zamawiający obliczy wielkość zużywanej energii dla 
każdego z oferowanych samochodów (zostanie ona obliczona przez Zamawiającego 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 
innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych 
rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559), jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) 
w cyklu mieszanym i wartości energetycznej dla danego rodzaju paliwa (np. wartość 
energetyczna oleju napędowego - 36 MJ/l, wartość energetyczna benzyny - 32 MJ/l)), 
dotyczące każdego z oferowanych samochodów, 

2.6. dokumenty potwierdzające emisję CO2 i tlenków azotu dla każdego z oferowanych 
samochodów. 

 

UWAGA!!! 
W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy 
parametr wymagany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model, 
markę, silnik (pojemność w litrach), okres gwarancji, rodzaj paliwa, wersje nadzwozia oraz inne 
wymagane parametry w tym m.in. ich liczbę i wielkość. Wykonawca zobowiązany jest do 
potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w specyfikacji technicznej. Specyfikacja techniczna 
stanowi element oferty i nie podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w przepisach art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp. Konsekwencją niewłaściwego wypełnienia Specyfikacji technicznej jest jej 
niezgodność z treścią SIWZ i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dla 
części 1-14, 17, 24, 26 i 27 brak potwierdzenia elementów wyposażenia pojazdu będzie 
powodował proporcjonalnie mniejszą liczbę przyznanych punktów, dla części 15-16 i 18-23, 25 
brak któregokolwiek z wymaganych elementów będzie powodował odrzucenie oferty. 

2.7. Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 
pieniężna. 

2.8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające 
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

2.9. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres 
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, 
stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

2.10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć 
oryginał dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w Rozdziale III, podrozdział I pkt 
3. 

III. FORMA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W PODROZDZIALE II NINIEJSZEGO 
ROZDZIAŁU 

1. Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem:  
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1.1. Pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie, 
oraz 

1.2. Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
1.3. Dokumentu gwarancji/poręczenia, 
1.4. Formularza Oferty i Formularza cenowego oraz Specyfikacji technicznej, 
1.5. Zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale III, podrozdział I pkt 3 – 

jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 
1.6. Oświadczeń wskazanych w Rozdziale IV, pkt 2 ppkt 2.6. - 2.7 i pkt 3 ppkt 3.1., 

- które muszą być złożone w oryginale. 

 

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym 
pełnomocnictwie. 

2. W przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym 
dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) Zamawiający wymaga przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski. 

3. Jeśli złożone kserokopie oświadczeń i dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić 
wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

4. W przypadku, gdy wykaz lub referencje, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2.1 będą budzić 
wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI 

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami 
wymienionymi w podrozdziale II niniejszego Rozdziału. 

2. Zaleca się, aby: 

2.1. Wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały.  

2.2. Każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), Wykonawca 
powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią jego 
tajemnicę i odpowiednio je oznaczyć. Wskazane jest wyodrębnienie (trwale spięte i oddzielone 
od pozostałej części oferty) dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

4. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. 
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5. Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi innymi dokumentami winna być oznaczona nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej 
ul. Powsińska 69/71, 02 – 903 Warszawa 

Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 104 

oraz opisane: 

Oferta na Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji 
Państwowej, nr ref. 2017/9 

Rozdział  VII. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Łączna wartość brutto oferty dla każdej części zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu 
oferty oraz Formularzu cenowym. W przypadku rozbieżności w łącznej cenie brutto oferty 
podanej w Formularzu oferty i Formularzu cenowym wiążąca jest łączna cena oferty podana 
przez Wykonawcę w Formularzu cenowym. Zamawiający poprawi rozbieżność, zgodnie z art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. Formularz cenowy stanowi integralną część oferty. 

2. Formularz oferty i cenowy oraz Specyfikacja techniczna muszą być sporządzone wg wzorów 
stanowiących Załączniki nr 7 i 2a oraz 2 do SIWZ. 

3. Oferta musi zawierać wartość brutto przedmiotu zamówienia dla każdej części, zwaną dalej 
„ceną brutto oferty" lub także „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915, z 2016 r. poz. 
1823), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany 
zapłacić Wykonawcy za towar. 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. 

4. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i 
zagranicznych sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca 
zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania 
umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych). 

6. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a 
konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne rabaty. 

7. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego. 

8. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, 
Zamawiający doliczy do cen netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 
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9. Łączna wartość brutto za przedmiot zamówienia w każdej części, zgodnie z drukiem Formularz 
cenowy, należy podać w następujący sposób: 

¾ w kolumnie „Cena jednostkowa brutto” należy wpisać cenę jednostkową brutto 
samochodu dla danej części, 

¾ w kolumnie „Łączna wartość brutto” należy wpisać wartość równą iloczynowi ceny 
jednostkowej brutto oraz liczby samochodów dla danej części, 

¾ w kolumnie „Stawka VAT” należy podać stawkę podatku VAT w %, 

¾ obliczoną łączną wartość brutto dla danej części należy wpisać odpowiednio w pkt 4 
Formularza oferty. 

10. Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne 
obciążenia, w szczególności podatek VAT.  

11. Podstawą do porównania ofert, będzie łączna wartość brutto w każdej części. 
 

Rozdział  VIII. 
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA  

I OTWARCIA OFERT 
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 
Wydział Zamówień Publicznych, pokój 104 do dnia 29.05.2017 r. do godz. 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone po upłynięciu terminu na wniesienie 
odwołania. 

3. Miejsce i termin złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie w celu wyłonienia Wykonawcy 
będzie podane w zapytaniu skierowanym do Wykonawców przez Jednostkę. 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 
pokój nr 004 na parterze w dniu 29.05.2017 r. o godz. 10:30. 

2. Miejsce otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie w celu wyłonienia Wykonawcy będzie podane 
w zapytaniu skierowanym do Wykonawców przez Jednostkę. 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę 
oferty, termin wykonania Zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach. 
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IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie 
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta 
zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze jako upoważniona 
do reprezentowania Wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

Rozdział  IX. 
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

I. TRYB OCENY OFERT 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt c), będzie podlegała odrzuceniu.  

 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1.1. Przy wyborze oferty w częściach 1-14, 24, 26-27 Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

 

Kryteria wyboru  Waga 

Cena  C 60 % 

Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodów DE 25 % 
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Gwarancja G 8 % 

Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) E 3 % 

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) DW 2 % 

Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) 

T 2 % 

 

1.2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

1) wartość brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia określonego w Formularzu 
oferty – według następującego wzoru: 

C= 
Najniższa wartość brutto oferty 

x 60 %  
Wartość brutto oferty badanej  

 

2) dodatkowe elementy i wyposażenie samochodów zgodnie z punktami określonymi w tabelach 
„Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu” dla danej części – zawarte w Załączniku nr 2 
do SIWZ (Specyfikacja techniczna). 

Dodatkowe elementy wyposażenia będą punktowane wg następującego wzoru: 

D= 

Liczba elementów dodatkowego wyposażenia 
w ofercie badanej 

x 25 % 
Największa liczba elementów wyposażenia 

dodatkowego spośród złożonych ofert 

 
3) Gwarancja mechaniczna : 

a) 24 miesiące lub 150 000 km – 2 –pkt 

b) 36 miesięcy lub 300 000 km – 4 pkt 

c) 48 miesięcy lub 500 000 km – 6 pkt 
d) 60 miesięcy lub 500 000 km – 8 pkt 
 

4) wielkość zużywanej energii – według następującego wzoru: 

E= 
najniższe zużycie energii w ofertach 

x 3 %  
zużycie energii w ofercie badanej 

 

5) wielkość emisji dwutlenku węgla – według następującego wzoru: 
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DW = 
najniższa emisja dwutlenku węgla w ofertach 

x 2 % 
emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej 

 

6) łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych – według 
następującego wzoru: 

 

T = 

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, 
cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych 

w ofertach 
x 2 %  

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetalowych w ofercie 

badanej 

 

2.1.  Przy wyborze oferty w częściach 15, 19, 20 i 25 Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

 

Kryteria wyboru  Waga 

Cena brutto oferty  C 60 

Gwarancja mechaniczna  G 25% 

Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) E 7 % 

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) DW 4 % 

Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) 

T 4 % 

2.2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

1) wartość brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia określonego w Formularzu 
oferty – według następującego wzoru: 

 

C= 
Najniższa wartość brutto oferty 

x 60 %  
Wartość brutto oferty badanej  

 
2) Gwarancja mechaniczna : 
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e) 24 miesiące lub 150 000 km – 5 –pkt 

f) 36 miesięcy lub 300 000 km – 10 pkt 

g) 48 miesięcy lub 500 000 km – 15 pkt 
h) 60 miesięcy lub 500 000 km – 25 pkt 
 

3) wielkość zużywanej energii – według następującego wzoru: 

E = 
najniższe zużycie energii w ofertach 

x 7 %  
zużycie e nergii w ofercie badanej 

 

4) wielkość emisji dwutlenku węgla – według następującego wzoru: 

 

DW = 
najniższa emisja dwutlenku węgla w ofertach 

x 4 % 
emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej 

 

5) łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych – według 
następującego wzoru: 

 

T = 

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, 
cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych 

w ofertach 
x 4 %  

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetalowych w ofercie 

badanej 

 

3.1. Przy wyborze oferty w części 16, 21 Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

 

Kryteria wyboru  Waga 

Cena brutto oferty  C 60 

Gwarancja mechaniczna  G 25% 

Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) E 7 % 
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Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) DW 4 % 

Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) 

T 4 % 

3.2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

1) wartość brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia określonego w Formularzu 
oferty – według następującego wzoru: 

C= 
Najniższa wartość brutto oferty 

x 60 %  
Wartość brutto oferty badanej  

 
2) Gwarancja mechaniczna : 

C= 

okres gwarancji w ofercie ocenianej  
(w pełnych miesiącach) 

x 25 %  
najdłuższy okres gwarancji spośród ofert 

ocenianych 
 

 
3) wielkość zużywanej energii – według następującego wzoru: 

E = 
najniższe zużycie energii w ofertach 

x 7 %  
zużycie energii w ofercie badanej 

 

4) wielkość emisji dwutlenku węgla – według następującego wzoru: 

DW = 
najniższa emisja dwutlenku węgla w ofertach 

x 4 % 
emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej 

 

5) łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych – według 
następującego wzoru: 

T = 

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, 
cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych 

w ofertach 
x 4 %  

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetalowych w ofercie 

badanej 
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4.1.  Przy wyborze oferty w części 17 Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

Kryteria wyboru  Waga 

Cena  C 60 % 

Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodów DE 25 % 

Gwarancja G 8 % 

Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) E 3 % 

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) DW 2 % 

Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) 

T 2 % 

 
Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

1) wartość brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia określonego w Formularzu 
oferty – według następującego wzoru: 

C= 
Najniższa wartość brutto oferty 

x 60 %  
Wartość brutto oferty badanej  

 

2) dodatkowe elementy i wyposażenie samochodów zgodnie z punktami określonymi w tabelach 
„Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu” dla danej części – zawarte w Załączniku nr 2 
do SIWZ (Specyfikacja techniczna). 

Dodatkowe elementy wyposażenia będą punktowane wg następującego wzoru: 

C= 

Liczba elementów dodatkowego wyposażenia 
w ofercie badanej 

x 25 % 
Największa liczba elementów wyposażenia 

dodatkowego spośród złożonych ofert 

 
3) Gwarancja mechaniczna : 

C= 

okres gwarancji w ofercie ocenianej  
(w pełnych miesiącach) 

x 8 %  
najdłuższy okres gwarancji spośród ofert 

ocenianych 
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4) wielkość zużywanej energii – według następującego wzoru: 

E = 
najniższe zużycie energii w ofertach 

x 3 %  
zużycie energii w ofercie badanej 

 

5) wielkość emisji dwutlenku węgla – według następującego wzoru: 

 

DW = 
najniższa emisja dwutlenku węgla w ofertach 

x 2 % 
emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej 

 

6) łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych – według 
następującego wzoru: 

 

T = 

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, 
cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych 

w ofertach 
x 2 %  

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetalowych w ofercie 

badanej 

 

5.1.  Przy wyborze oferty w części 18 Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

 

Kryteria wyboru  Waga 

Cena brutto oferty  C 60 

Gwarancja mechaniczna  G 25% 

Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) E 7 % 

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) DW 4 % 

Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) 

T 3 % 
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5.2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

1) wartość brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia określonego w Formularzu 
oferty – według następującego wzoru: 

C= 
Najniższa wartość brutto oferty 

x 60 %  
Wartość brutto oferty badanej  

 
2) Gwarancja punktowana. 

Przyznane w podkryteriach punkty zostaną zsumowane, Wykonawca może otrzymać max. 25 pkt. 
Za każdy z zaoferowanych podkryteriów wykonawca otrzyma: 
 
Ogólna gwarancja minimum 60 miesięcy – do 5 pkt 
Gwarancja mechaniczna obejmująca pełny bezpłatny autoryzowany serwis pojazdu przez minimum 
36 miesięcy – do 5pkt 
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy – do 5pkt 
Gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy – do 5pkt 
Minimum 36 miesięczna gwarancja na podzespoły elektryczne/elektroniczne – do 5 pkt 
 
Punkty za gwarancję zostana przyznane według następującego wzoru: 

C= 
okres gwarancji w ofercie ocenianej 

x ...... %  najdłuższy okres gwarancji spośród ofert 
ocenianych 

 

 

3) wielkość zużywanej energii – według następującego wzoru: 

E = 
najniższe zużycie energii w ofertach 

x 3 %  
zużycie energii w ofercie badanej 

 

4) wielkość emisji dwutlenku węgla – według następującego wzoru: 

 

DW = 
najniższa emisja dwutlenku węgla w ofertach 

x 2 % 
emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej 
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5) łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych – według 
następującego wzoru: 

T = 

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, 
cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych 

w ofertach 
x 2 %  

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetalowych w ofercie 

badanej 

 

6.1. Przy wyborze oferty w częściach 22-23 Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

 

Kryteria wyboru Waga 

Cena brutto oferty C 60 % 

Gwarancja  G 20 % 

Pojemność luków bagażowych (w cm3) P 15 % 

Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) E 2 % 

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) DW 2 % 

Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i 
węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) 

T 1 % 

 

1. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

1) wartość brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia określonego w 
Formularzu oferty – według następującego wzoru: 

C= 
Najniższa wartość brutto oferty 

x 60 %  
Wartość brutto oferty badanej  

 

2) Gwarancja: 

C= 
okres gwarancji w ofercie ocenianej 
(w pełnych miesiącach) 

 
x 20 %  
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najdłuższy okres gwarancji spośród ofert 
ocenianych 

3) Pojemność luków bagażowych (w cm3): 

C= 

Pojemność luków bagażowych w ofercie 
ocenianej 

x 15%  
Pojemność luków bagażowych spośród ofert 

ocenianych 

 
4) wielkość zużywanej energii – według następującego wzoru: 

E = 
najniższe zużycie energii w ofertach 

x 2%  
zużycie energii w ofercie badanej 

 

5) wielkość emisji dwutlenku węgla – według następującego wzoru: 

DW = 
najniższa emisja dwutlenku węgla w ofertach 

x 2% 
emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej 

 

6) łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych – według 
następującego wzoru: 

T = 

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, 
cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych 

w ofertach 
x 1%  

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetalowych w ofercie 

badanej 

 

2. Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie 
najwyższą liczbę punktów. 

4. Jeśli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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5. Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie 
najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorami: 

dla części 1-14 i 17 

∑= C+De+G+ E+Dw+T 

dla części 15-16, 18-21 

∑= C+G+E+DW+T 

dla części 22-23: 

∑= C+G+P+E+D+T 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

Kryteria oceny ofert w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej służą przede wszystkim do 

porównania złożonych ofert a także ustaleniu ich rankingu. Zgodnie z zapisami Rozdziału XII umowa 

ramowa zostanie zawarta ze wszystkimi Wykonawcami, którzy spełnią warunki udziału  

w postępowaniu a ich oferty nie podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp. Zamawiający na 

podstawie z art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy oferty 

Wykonawców nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział  X. 
KRYTERIA I ZASADY WYŁONIENIA WYKONAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

WYKONAWCZEJ 
Wszystkie warunki realizacji zamówienia są określone w SIWZ oraz załącznikach do niej. Wybór 
Wykonawcy w celu zawarcia umowy wykonawczej będzie następował po ponownej weryfikacji cen 
jednostkowych zaoferowanych pojazdów. Pozostałe parametry zaproponowane przez Wykonawcę w 
ofercie w celu zawarcia umowy ramowej pozostają niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy 
ramowej. W każdej części zamówienia, Zamawiający zawrze umowę wykonawczą z Wykonawcą, który 
uzyska najniższą łączną cenę brutto w odpowiedzi na zapytanie. 

  

Rozdział  XI. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Rozdział  XII. 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY RAMOWEJ  

 

1. Istotne postanowienia umowy ramowej określa szczegółowe warunki, na podstawie których 
Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowy ramowe w imieniu Jednostek biorących udział  
w postępowaniu. Istotne postanowienia umowy ramowej stanowią Załącznik nr 3 do SIWZ.  

2. Istotne postanowienia umowy wykonawczej stanowią Załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy ramowej i umowy wykonawczej. 
Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy ramowej i 
Istotnych postanowieniach umowy wykonawczej. 

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy ramowe ze wszystkimi 
Wykonawcami, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty nie podlegały 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp. 

Rozdział  XIII. 
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

I. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

1. Umowy ramowe zostaną zawarte w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie 
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy. 

II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY WYKONAWCZEJ 

1. Umowa wykonawcza zostanie zawarta w miejscu i czasie wskazanym przez Jednostkę  
w zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy w celu zawarcia umowy.  

2. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie 
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia 
Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Rozdział  XIV. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach 
określonych w Dziale VI ustawy Pzp.  

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 
lub w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się  
w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 

2) uiszczono wpis. 

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
wykaz Jednostek Administracji Publicznej 

 

Nazwa ulica Miejscowość 

Biuro do Spraw Substancji Chemicznych Dowborczyków 30/34 Łódź 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 Wrocław 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  Wawelska 52/54  Warszawa 

Główny Inspektorat Weterynarii Wspólna 30 Warszawa 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wspólna 2 Warszawa 

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki Jagiellońska 3 Bydgoszcz 

Lubelski Urząd Wojewódzki ul. Spokojna 4 Lublin 

Małopolski Urząd Wojewódzki Basztowa 22 Kraków  

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Pl. Bankowy 3/5  Warszawa 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.J.Ch.Szucha 25   Warszawa 

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12  Warszawa 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Chałubińskiego 4/6 Warszawa 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Krakowskie Przedmieście 
15/17 

Warszawa 

Ministerstwo Sportu i Turystyki Senatorska 14 Warszawa 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 

Stefana Batorego 5 Warszawa 

Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 Warszawa 



Nr zamówienia: 2017/9 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

 

41 

 

Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 Warszawa 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Piastowska 14 Opole 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki Grunwaldzka 15 Rzeszów 

Podlaski Urząd Wojewódzki Mickiewicza 3 Białystok 

Pomorski Urząd Wojewódzki Okopowa 21/27 Gdańsk 

Śląski Urząd Wojewódzki Jagiellońska 25 Katowice 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Al. X Wieków Kielc 3 Kielce 

Urząd do Spraw Cudzoziemców Koszykowa 16 Warszawa 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych 

Wspólna 2/4 Warszawa 

Urząd Komunikacji Elektronicznej Kasprzaka 18/20 Warszawa 

Urząd Lotnictwa Cywilnego  Marcina Flisa 2 Warszawa 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Al. Niepodległości 188/192 Warszawa 

Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 Warszawa 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al. J. Piłsudskiego 7/9 Olsztyn 

Wyższy Urząd Górniczy Poniatowskiwgo 31 Katowice 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4 Szczecin 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Wronia 53 Warszawa 

 
Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Białymstoku 

ul. Zwycięstwa 2 

15-703 Białystok 

 

Oddział w Bydgoszczy 

ul. Fordońska 6 

85-085 Bydgoszcz 

 

Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5 

80-354 Gdańsk 

 

Oddział w Opolu 

ul. Niedziałkowskiego 6 

45-085 Opole  
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Oddział w Katowicach 

ul. Myśliwska 5 

40-017 Katowice  

 

Oddział w Kielcach 

ul. Paderewskiego 43/45 

25-950 Kielce 

 

Oddział w Krakowie 

ul. Mogilska 25 

31-542 Kraków  

 

Oddział w Szczecinie 

Al. Bohaterów Warszawy 33 

70-340 Szczecin  

 Oddział w Lublinie 

ul. Ogrodowa 21 

20-075 Lublin  

 

Oddział w Łodzi 

ul. Irysowa 2 

91-857 Łódź  

 

Oddział w Olsztynie 

ul. Warszawska 89 

10-083 Olsztyn  

 

Oddział w Zielonej Górze 

ul. Boh. Westerplatte 31 

65-950 Zielona Góra  

 Oddział w Poznaniu 

ul. Siemiradzkiego 5a 

60-763 Poznań  

 

Oddział w Rzeszowie 

ul. Legionów 20 

35-959 Rzeszów  

 

Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa  

 

Oddział w Wrocławiu 

ul. Powstańców Śląskich 186 

53-139 Wrocław  
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Załącznik nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna) 

UWAGA!!! 

Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 w ten sposób, że w pierwszej tabeli w kolumnie opis oferowanego samochodu należy wypełnić każdą rubrykę opisując szczegółowo 
dany parametr i wyposażenie (jeżeli to możliwe podając nazwy własne, marki systemów i wyposażenia).  

W drugiej tabeli tj. „Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu” Wykonawca wpisuje słowo TAK/NIE lub SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA lub POSIADA/NIE POSIADA  
w zależności czy oferowane samochody posiadają lub nie posiadają wskazane w tabeli dodatkowe systemy i wyposażenie. 

 

Część 1 - Samochód osobowy klasa mała „B” kombi 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA MAŁE | WERSJA NADWOZIOWA - KOMBI 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa KOMBI 

    
Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 
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TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu kombi   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

3. Autoalarm   

4. Centralny zamek z pilotem   

5. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe przednie, dwie boczne przednie, dwie kurtynowe 
dla 1-go i 2-go rzędu siedzeń)   

6. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

7. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

8. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

9. Fotel kierowcy z regulacją wysokości     

10. Klimatyzacja   

11. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

12. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   
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WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

13. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 

14. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych 
przez producenta, możliwość wyboru m.in. białego lub pomarańczowego   

15. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

       

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu  Posiada/nie posiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
2. Czujnik deszczu   
3. Czujniki parkowania z tyłu   
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4. Czujniki parkowania z przodu   
5. Elektryczne składane lusterka   
6. Elektryczne sterowane szyby tylne   
7. Klimatyzacja automatyczna   
8. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu   
9. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   

10. System wspomagający ruszanie pod górę   
11. Tempomat   
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

_____________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy  
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Część 2 - Samochód osobowy klasa mała „B” hatchback 

 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA MAŁE | WERSJA NADWOZIOWA - HATCHBACK 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa HATCHBACK 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu hatchback 5d   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Moc silnika minimum 60 kW (81,6 KM)   
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WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

4. Autoalarm   

5. Centralny zamek z pilotem   

6. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe przednie, dwie boczne przednie, dwie kurtynowe 
dla 1-go i 2-go rzędu siedzeń)   

7. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

8. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

9. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

10. Fotel kierowcy z regulacją wysokości   

11. Klimatyzacja   

12. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

13. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

14. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 

15. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych 
przez producenta   
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16. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

       
        
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu  Posiada/nie posiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
2. Czujnik deszczu   
3. Czujniki parkowania z tyłu   
4. Czujniki parkowania z przodu   
5. Elektryczne składane lusterka   
6. Elektryczne sterowane szyby tylne   
7. Klimatyzacja automatyczna   
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8. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu   
9. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   

10. System wspomagający ruszanie pod górę   
11. Tempomat   

  
  * Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

 
 
 

_____________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                    Podpis Wykonawcy 
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Część 3 - Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” sedan/liftback 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA NIŻSZA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - TRÓJBRYŁOWE (SEDAN / LIFTBACK) 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Skrzynia biegów   

  Wersja nadwoziowa SEDAN/LIFTBACK 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego 
parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z 
wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie trójbryłowe (sedan / liftback)   
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2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Moc silnika minimum    

4. Rozstaw osi kół samochodu minimum 2600 mm   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

5. Autoalarm   

6. Centralny zamek z pilotem   

7. Czujniki parkowania z tyłu    

8. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe, dwie boczne i dwie kurtynowe)   

9. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

10. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

11. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

12. Fotel kierowcy z regulacją wysokości   

13. Klimatyzacja manualna   

14. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

15. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

16. Bluetooth   
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WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

17. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 

18. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

19. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

a)  a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

b)  b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

c)  c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

d)  d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

       
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie 
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu  Posiada/nie posiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
2. Czujnik deszczu   
3. Czujniki parkowania z przodu   
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4. Elektryczne składane lusterka   
5. Elektryczne sterowane szyby tylne   
6. Kamera cofania   
7. Klimatyzacja automatyczna   
8. Nawigacja fabryczna z mapą Europy   
9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

10. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania samochodu poruszającego się przed nami i 
naprzeciw   

11. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający najechaniu samochodu na przeszkodę z przodu 
    

12. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w tym polu 
    

13. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu     
14. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu     
15. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu     
16. System wspomagający ruszanie pod górę     
17. Tempomat     
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 4 - Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” kombi 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA NIŻSZA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - KOMBI 

OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa KOMBI 

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu kombi   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Moc silnika minimum 140 KM   

4. Rozstaw osi kół samochodu minimum 2600 mm   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

5. Autoalarm   
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6. Centralny zamek z pilotem   

7. Czujniki parkowania z tyłu    

8. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe, dwie boczne i dwie kurtynowe)   

9. Przednie światła przeciwmgielne    

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

10. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

11. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

12. Fotel kierowcy z regulacją wysokości   

13. Klimatyzacja manualna   

14. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

15. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

16. Bluetooth   

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

17. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

PERSONALIZACJA 

18. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw 
oferowanych przez producenta   

19. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez 
producenta   
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GWARANCJA 

a)  a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

b)  b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

c)  c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

d)  d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu  Posiada/nieposiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
2. Czujnik deszczu   
3. Czujniki parkowania z przodu   
4. Elektryczne składane lusterka   
5. Elektryczne sterowane szyby tylne   
6. Kamera cofania   
7. Klimatyzacja automatyczna   
8. Nawigacja fabryczna z mapą Europy   
9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

10. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania samochodu 
poruszającego się przed nami i naprzeciw   
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11. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający najechaniu samochodu na 
przeszkodę z przodu   

12. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę przed pojazdami 
znajdującymi się w tym polu   

13. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu   
14. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu   
15. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   
16. System wspomagający ruszanie pod górę   
17. Tempomat   
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

    ______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy  
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Część 5 - Samochód osobowy klasa średnia „D” sedan/lift back (Typ 1) 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - TRÓJBRYŁOWE (SEDAN/LIFTBACK) 

 
OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie trójbryłowe typu sedan/liftback   

2. Norma emisji spalin Euro 6   

3. Moc silnika minimum 125 kW (170 KM)   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

4. Autoalarm   
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5. Centralny zamek z pilotem   

6. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu    

7. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe, dwie boczne i dwie kurtynowe)   

8. Przednie światła przeciwmgielne    

9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

10. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu   

11. Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne    

12. Fotele przednie z regulacją wysokości i regulacją odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy   

13. Gniazdo 12V w przedniej i tylnej części kabiny   

14. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa   

15. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

16. Radioodtwarzacz z gniazdem USB + Bluetooth   

17. Tempomat   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

18. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 
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19. Felgi aluminiowe   

20. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

21. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu  
Posiada/nie 
posiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
2. Automatyczna skrzynia biegów   
3. Automatyczny system parkowania   
4. Czujnik deszczu   
5. Fotele przednie podgrzewane   
6. Kamera cofania   
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7. Klimatyzacja trójstrefowa lub czterostrefowa   
8. Nawigacja fabryczna z mapą Europy   
9. Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem   

10. Rolety szyb drzwi tylnych i szyby tylnej, szyba tylna przyciemniona 
  

11. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania samochodu poruszającego się przed nami i 
naprzeciw   

12. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający najechaniu samochodu na przeszkodę z przodu 
  

13. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w tym polu 
  

14. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu   

15. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu   
  

16. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   
  

17. System wspomagający ruszanie pod górę   
  

18. Tempomat adaptacyjny   
  

19. Gniazdko 230 v z tyłu 

 * Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

 
______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      

                                              Podpis Wykonawcy 
 



Nr zamówienia: 2017/9 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

 

63 

 

Część 6 - Samochód osobowy klasa średnia „D” sedan/liftback (Typ 2) 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - TRÓJBRYŁOWE (SEDAN/LIFTBACK) 

 
OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa (20 samochodów) DIESEL 

 Rodzaj paliwa (2 samochody) BENZYNA 

  20 pojazdów z automatyczną skrzynią biegów TAK 

 1 pojazd z manualną skrzynią biegów TAK 

  Napęd 4x4 TAK 

  Wersja nadwoziowa SEDAN/LIFTBACK 

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie trójbryłowe typu sedan/liftback   
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2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Moc silnika minimum 135 kW (184 KM)   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

4. Autoalarm   

5. Centralny zamek z pilotem   

6. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu    

7. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe, dwie boczne i dwie kurtynowe)   

8. Przednie światła przeciwmgielne    

9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

10. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu   

11. Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne    

12. Fabryczna nawigacja satelitarna z mapą Europy oraz obsługą komend głosowych nawigacji i 
telefonów   

13. Fotele przednie z regulacją wysokości i regulacją odcinka lędźwiowego   

14. Gniazdo 12V w przedniej i tylnej części kabiny   

15. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa   

16. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   
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17. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

18. Tempomat adaptacyjny   

19. System wspomagający ruszanie pod górę   

20. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający 
najechaniu samochodu na przeszkodę z przodu   

21. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę przed 
pojazdami znajdującymi się w tym polu   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

22. Koło zapasowe pełnowymiarowe   

    
PERSONALIZACJA 

23. Felgi aluminiowe   

24. 
Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych 
przez producenta (z tym, że producent obowiązkowo musi posiadać w palecie barw tych 
samochodów kolor czarny) 

  

25. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

a)  a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

b)  b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

c)  c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   
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d)  d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

    
        

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Automatyczny system parkowania   
2. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
3. Czujnik deszczu   
4. Gniazdo 230V w tylnej części kabiny   
5. Kamera cofania   
6. Klimatyzacja trójstrefowa lub czterostrefowa   
7. Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem     
8. Przednie fotele podgrzewane     
9. Rolety szyb drzwi tylnych i szyby tylnej     

10. System adaptacyjnej regulacji zawieszenia     

11. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania 
samochodu poruszającego się przed nami i naprzeciw     

12. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu     
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13. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu     
14. System przedkolizyjny, pozwalający uniknąć lub zminimalizować skuki po kolizji     
15. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu     
16. Szyba przednia podgrzewana     
17. Tapicerka skórzana     
18. Tylne miejsca (zewnętrze) podgrzewane     
19. Wewnetrzne lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania     
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

     
 
 
______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      

                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 7 - Samochód osobowy klasa wyższa „E” sedan 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - TRÓJBRYŁOWE (SEDAN/LIFTBACK) 

 
OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie trójbryłowe typu sedan   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Silnik Diesla o mocy min. 135 kW (184KM)   

4. Automatyczna skrzynia biegów   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 
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5. Autoalarm   

6. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu    

7. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe przednie, dwie boczne przednie, dwie 
kurtynowe dla I-go i II-go rzędu siedzeń)   

8. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

9. Zestaw bezprzewodowej łączności z telefonem (Bluetooth)   

10. Elektrochromoatyczne lusterko wsteczne   

11. Elektrycznie składane lusterka   

12. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa   

13. Lampki do czytania z przodu i z tyłu   

14. Nawiew powietrza na tylną kanapę   

15. Nawigacja fabryczna   

16. Podgrzewane fotele przednie   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

17. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 

18. Felgi aluminiowe   
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19. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych 
przez producenta   

20. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

a)  a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

b)  b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

c)  c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

d)  d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

       

        

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
2. Boczne tylne poduszki powietrzne   
3. Elektrycznie regulowane fotele przednie   
4. Gniazdo 230V w tylnej części   
5. Internet   
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6. Kamera cofania   
7. Klimatyzacja trójstrefowa lub czterostrefowa   
8. Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem   
9. Podgrzewane fotele tylne   

10. Przyciemniane tylne szyby lub rolety szyb drzwi tylnych i szyby tylnej   

11. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania samochodu poruszającego się przed nami i 
naprzeciw   

12. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający najechaniu samochodu na przeszkodę z przodu   

13. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w tym polu   
14. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu   
15. System Head-Up Display   
16. Tapicerka skórzana/Alcantara   
17. Tempomat adaptacyjny   
18. Wentylowane fotele przednie   
19. Wentylowane fotele tylne   
20. Napęd 4x4 

  * Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 8 – Samochód terenowo-rekreacyjny klasa niższa średnia „C” SUV 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA NIŻSZA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - SUV 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa SUV 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu 
jego parametrów i 

wyposażenia** 
Wyposażenie zgodne z 

wymaganiami? 
TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu SUV 5-drzwiowe   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   
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3. Moc silnika minimum 88 kW (120 KM)   

4. Rozstaw osi kół samochodu minimum 2550 mm   

5. Prześwit nadwozia minimum 170 mm   

6. Bagażnik o pojemności minimum 330 litrów   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

7. Autoalarm   

8. Centralny zamek z pilotem   

9. Czujniki parkowania z tyłu    

10. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe, dwie boczne i dwie kurtynowe)   

11. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

12. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

13. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

14. Kanapa tylna dzielona   

15. Klimatyzacja   

16. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

17. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   
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WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

18. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 

19. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

20. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

       

        
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
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2. Czujnik deszczu   
3. Czujniki parkowania z przodu   
4. Elektryczne składane lusterka   
5. Elektryczne sterowane szyby tylne   
6. Kamera cofania   
7. Klimatyzacja dwustrefowa   
8. Nawigacja fabryczna z mapą Europy   
9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

10. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania samochodu poruszającego się przed nami i 
naprzeciw   

11. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający najechaniu samochodu na przeszkodę z przodu 
  

12. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w tym polu 
  

13. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu   
14. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu   
15. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   
16. System wspomagający ruszanie pod górę   
17. Tempomat   
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
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                                              Podpis Wykonawcy 
Część 9 – Samochód terenowy napęd 4x4 klasa niższa średnia „C” SUV 

 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA NIŻSZA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - SUV 

 

 
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa SUV 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu 
jego parametrów i 

wyposażenia** 
Wyposażenie zgodne z 

wymaganiami? 
TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu SUV 5-drzwiowe   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   
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3. Moc silnika minimum 88 kW (120 KM)   

4. 3 samochody z manualną skrzynią biegów  
5. 1 samochód z automatyczną skrzybnia biegów  
6. Rozstaw osi kół samochodu minimum 2550 mm   

7. Prześwit nadwozia minimum 170 mm   

8. Bagażnik o pojemności minimum 330 litrów   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

9. Autoalarm   

10. Centralny zamek z pilotem   

11. Czujniki parkowania z tyłu    

12. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe, dwie boczne i dwie kurtynowe)   

13. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

14. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

15. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

16. Kanapa tylna dzielona   

17. Klimatyzacja   
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18. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

19. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

20. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 

21. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

22. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie 
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym   
2. Czujnik deszczu   
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3. Czujniki parkowania z przodu   
4. Elektryczne składane lusterka   
5. Elektryczne sterowane szyby tylne   
6. Kamera cofania   
7. Klimatyzacja dwustrefowa   
8. Nawigacja fabryczna z mapą Europy   
9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

10. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania samochodu poruszającego się przed nami i 
naprzeciw   

11. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający najechaniu samochodu na przeszkodę z przodu 
  

12. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w tym polu 
  

13. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu   
14. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu   
15. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   
16. System wspomagający ruszanie pod górę   
17. Tempomat   
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 10 – Samochód użytkowy 4x4 Pickup 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD UŻYTKOWY | WERSJA NADWOZIOWA - PICKUP 

OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa PICKUP 

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu pickup 4-drzwiowe (kabina dwurzędowa 5-cio miejsowa)   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Moc silnika minimum 107 kW (145 KM)   

4. Napęd 4x4   

5. Reduktor   
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WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

6. Autoalarm   

7. Centralny zamek z pilotem   

8. Czujniki parkowania z tyłu    

9. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

10. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

11. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

12. Klimatyzacja   

13. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

14. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

15. Koło zapasowe pełnowymiarowe   

16. Pełna sztywna zabudowa przestrzeni ładunkowej   

    
PERSONALIZACJA 

17. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw 
oferowanych przez producenta   

18. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   
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GWARANCJA 

a)  a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

b)  b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

c)  c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

d)  d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

        Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Czujnik deszczu   
2. Czujniki parkowania z przodu   
3. Elektryczne składane lusterka   
4. Elektryczne sterowane szyby tylne   
5. Hak holowniczy   
6. Kamera cofania   
7. Klimatyzacja dwustrefowa   
8. Opony zimowe   
9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

10. Tempomat   
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11. Tylne szyby przyciemniane   
12. Wyciągarka samochodowa   
13. Niezależne ogrzewanie postojowe 

 14. Oświetlenie zewnętrze dodatkowe nad kabiną 

 15. Wzmocniona osłona podwozia 

 16. Orurowanie przednie i boczne 

  
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 11 – Kombivan klasa „H” furgon 5-osobowy 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - H | WERSJA NADWOZIOWA - KOMBIVAN 5-osobowy 

 
OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa KOMBIVAN 5-osobowy 

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu kombivan, 4 lub 5-drzwiowe, całkowicie przeszklone   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Moc silnika minimum 75 kW (102 KM)   

4. Rozstaw osi kół samochodu minimum 2650 mm   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 
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5. Autoalarm   

6. Centralny zamek z pilotem   

7. Czujniki parkowania z tyłu   

8. Minimum 2 czołowe poduszki powietrzne   

9. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

10. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

11. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

12. Fotel kierowcy z regulacją wysokości   

13. Klimatyzacja   

14. Komputer pokładowy   

15. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

16. Radioodtwarzacz z gniazdem USB + Bluetooth   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

17. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

18. Wycieraczka tylnej szyby   
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PERSONALIZACJA 

19. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych 
przez producenta   

20. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

       
        
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Boczne poduszki powietrzne   
2. Elektryczne składane lusterka   
3. Kamera cofania   
4. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa   
5. Kurtynowe poduszki powietrzne   
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6. Podgrzewana przednia szyba   
7. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   
8. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   
9. System wspomagający ruszanie pod górę   

10. Tempomat   
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

 
 
______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      

                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 12 – Minibus 9-osobowy 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | WERSJA NADWOZIOWA - MINIBUS 9-osobowy 

 
OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa   

  Wersja nadwoziowa MINIBUS 9-osobowy 

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu minibus, 5-drzwiowe, przeszkolone   

2. Drzwi boczne tylne - przesuwne   

3. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

4. Moc silnika minimum 105 kW (142,8 KM)   

5. Rozstaw osi kół samochodu minimum 3100 mm   
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6. Długość całkowita samochodu minimum 5100 mm   

7. Wysokość samochodu maksimum 2000 mm   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

8. Autoalarm   

9. Centralny zamek z pilotem   

10. Czujniki parkowania z tyłu   

11. Minimum 2 czołowe poduszki powietrzne   

12. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

13. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

14. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

15. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym   

16. Klimatyzacja w przedniej części i w tylnej części pasażerskiej   

17. Komputer pokładowy   

18. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

19. Podłokietnik przy fotelu kierowcy   

20. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   
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21. Tempomat   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

22. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

23. Wycieraczka tylnej szyby   

PERSONALIZACJA 

26. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych 
przez producenta   

27. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Boczne poduszki powietrzne   
2. Czujniki parkowania (przód)   
3. Elektryczne składane lusterka   
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4. Kamera cofania   
5. Klimatyzacja automatyczna 3 lub 4-strefowa automatyczna   
6. Kurtynowe poduszki powietrzne   
7. Podgrzewana szyba przednia   
8. Reflektory Bi-ksenonowe   
9. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   

10. System wspomagający ruszanie pod górę   
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 13 – Furgon do 3,5 tony 3-osobowy 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD UŻYTKOWY | SEGMENT - LCV | WERSJA NADWOZIOWA – furgon 3-osobowy 

OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa DIESEL  

  Wersja nadwoziowa FURGON 3-OSOBOWY 

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu Furgon 3-osobowy   

2. Boczne ściany przestrzeni ładunkowej z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem   

3. Długość całkowita samochodu od 4500 do 5500 mm   

4. Drzwi boczne blaszane z prawej strony   

5. Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane   

6. Ładowność minimum 1000 kg   
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7. Silnik wysokoprężny   

8. Minimum: 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego     

9. Przestrzeń ładunkowa nieprzeszklona   

10. Rozstaw osi kół samochodu minimum 3300 mm   

11. Szerokość maksymalna samochodu z lusterkami 2350 mm   

12. Ścianka działowa pomiędzy kabiną pasażerką i przestrzenią ładunkową   

13. Uchwyty do mocowania ładunku, minimum 6 sztuk   

14. Wysokość maksymalna samochodu 2200 mm   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

15. Autoalarm   

16. Centralny zamek z pilotem   

17. Czujniki parkowania z tyłu    

18. Dwie czołowe poduszki powietrzne   

19. Przednie światła przeciwmgielne    

20. System stabilizacji toru jazdy   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

21. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

22. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    
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23. Fotel kierowcy z regulacją wysokości   

24. Klimatyzacja   

25. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

26. Osłony przeciwłbotne na wszystkich kołach   

27. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

    
PERSONALIZACJA 

28. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych 
przez producenta, możliwość wyboru m.in. białego lub pomarańczowego   

29. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Boczne poduszki powietrzne   
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2. Czujniki parkowania (przód)   
3. Elektryczne składane lusterka   
4. Kamera cofania   
5. Podgrzewana szyba przednia   
6. System wspomagający ruszanie pod górę   

* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

 
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  1. Skrzynia biegów - automatyczna     

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

     

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy  
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Część 14 – Furgon 6-osobowy 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWO-CIĘŻAROWY | WERSJA NADWOZIOWA - Furgon 6-osobowy, wydłużony 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa Furgon 6-osobowy, wydłużony 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj – furgon 6-osobowy, wydłużony   

2. Dopuszczalna Masa Całkowita – do 3,5 t   

3. Silnik - wysokoprężny, min. 1 900 cm3  pojemności   
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4. Moc silnika minimum 88 kW (120 KM)   

5. Przestrzeń ładunkowa:   

6. długość min. 1900 mm   

7. szerokość między nadkolami - min. 1200 mm   

8. wysokość min. 1350 mm   

9. Pełna przegroda kabiny   

10. Prawe drzwi boczne przesuwane   

11. Tylne drzwi dwuskrzydłowe nieprzeszklone   

   
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

12. Autoalarm   

13. Centralny zamek z pilotem   

14. Czujniki parkowania z tyłu   

15. Minimum 2 czołowe poduszki powietrzne   

16. Lusterka boczne z podwójnym polem widzenia, elektrycznie sterowane i podgrzewane   

17. Przednie światła przeciwmgielne    

   
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

18. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    
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19. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

20. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym   

21. Klimatyzacja   

22. Komputer pokładowy   

23. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

24. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

25. Tempomat   

   
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

26. Koło zapasowe pełnowymiarowe   

27. Hak holowniczy z instalacją elektryczną   

   
PERSONALIZACJA 

28. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - granatowy, ciemnozielony lub ciemnoszary   

29. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

   
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   
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 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

   Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Boczne poduszki powietrzne   
2. Czujniki parkowania (przód)   
3. Elektryczne składane lusterka   
4. Kamera cofania   
5. Klimatyzacja automatyczna 3 lub 4-strefowa automatyczna   
6. Kurtynowe poduszki powietrzne   
7. Podgrzewana szyba przednia   
8. Reflektory Bi-ksenonowe   
9. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu   

10. System wspomagający ruszanie pod górę 
  

* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie 
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 1. Skrzynia biegów - automatyczna     

 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 15 – Furgon 3-osobowy 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD UŻYTKOWY | SEGMENT - LCV | WERSJA NADWOZIOWA - FURGON 3-osobowy - do zabudowy dla urządzenia LCMS 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach) (2,2 - 3,0 l) 110- 140 kW  

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa FURGON 3-osobowy 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1 Nadwozie typu Furgon 3 osobowy   

2 Długość całkowita samochodu od 5500 do 6100 mm   

3 Drzwi boczne z szybą z prawej strony   

4 Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane   
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5 Ładowność minimum 800 kg   

6 Silnik wysokoprężny   

7 Minimum: 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego     

8 Przestrzeń ładunkowa nieprzeszklona   

9 Jedno okno po lewej stronie za fotelem kierowcy z szybą przesuwna     

10 Rozstaw osi kół samochodu minimum 3450 mm   

11 Szerokość maksymalna samochodu z lusterkami 2500 mm   

12 Wysokość w środku pojazdu umożliwiająca obsługę podczas kalibracji urządzenia w 
pozycji stojącej  175-200 cm   

13 Siedzenie kierowcy i pasażera hydrauliczne resorowane, komfortowe, jednoosobowe, 
regulowane   

14 W drugim rzędzie zamowane siedzenie  obrotowe z podłokietnikami i pasem 
bezpieczeństwa   

15 Alternator min. 200 A   
16 Średnica zawracania dla zewnętrznego koła przedniego [Ø] maks. 15 m   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

17 Autoalarm   

18 Centralny zamek z pilotem   

19 Czujniki parkowania z tyłu    
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20 Dwie czołowe poduszki powietrzne   

21 Przednie światła przeciwmgielne    

22 System stabilizacji toru jazdy   

23 Automatyczna skrzynia biegów  

24 System ABS, EDS, ASR  

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

25 Elektrycznie sterowanie szyb bocznych z przodu    

26 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

27 Fotel kierowcy hydrauliczny resorowany     

28 Klimatyzacja dwustrefowa - przestrzeni kierowcy i  ładunkowej wzmocniona z uwagi na 
pracę komputerów lub dodatkowa do przestrzeni tylniej   

29 Radioodtwarzacz z gniazdem USB fabryczne   

30 Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej   

31 Tempomat   
  

32 Dwa trójkąty ostrzegawcze    

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

33 Osłony przeciwłbotne na wszystkich kołach   
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34 Koło zapasowe pełnowymiarowe z identyczną felgą i oponą jak zamontowane    

    
PERSONALIZACJA 

35 Kolor nadwozia - biały lub pomarańczowy   

36 Tapicerka materiałowa  wytrzymała i odporna na zabrudzenia   

37 

Oznakowanie pojazdu wg systemu identyfikacji wizualnej GDDKiA oraz oznakowanie 
znakami drogowymi (folia II typu) dla pojazdu wykonującego badania wg tymczasowych 
organizacji ruchu wprowadzonych zarządzeniem nr 34 z dnia 30 lipca 2014r. 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

  

38 
Dwie belki świetlne (4 lampy błyskowe LED w kolorze pomarańczowym, wyświetlacz z 
napisem „Pomiary drogowe”, długość belek dostosowana do szerokości samochodu, 
lecz nie mniej niż 1100 mm, włączniki na konsoli kierowcy) 

  

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*  

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*  

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*  

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   
 
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  1. Skrzynia biegów - automatyczna     

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

     

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      



Nr zamówienia: 2017/9 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

 

104 

 

                                              Podpis Wykonawcy 
 

Część 16 – Furgon 5-osobowy 

TYP POJAZDU - SAMOCHODÓD OSOBOWY WERSJA NADWOZIOWA - Furgon 5-osobowy 

OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa FURGON 

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu Furgon 5-osobowy   

2. Maksymalnie 2 rzędy siedzeń   

3. Boczne ściany przestrzeni ładunkowej z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem   
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4. Długość przestrzeni ładunkowej min 1500 mm, szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy 
kołami tylnej osi (pomiędzy nadkolami) min 1220 mm   

5. Pojazd z trzema drzwiami w kabinie i przestrzeni pasażerskiej    

6. Drzwi tylne dwuskrzydłowe z wewnętrzną klamką w przestrzeni ładunkowej z szybami 
podgrzewanymi, wycieraczkami i spryskiwaczami   

7. Ładowność minimum 700 kg   

8. Moc silnika minimum 120 KM, pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm3, maksymalny 
moment obrotowy minimum 320 Nm   

9. Prześwit nadwozia min 150 mm   

10. Ściany boczne w przestrzeni ładunkowej pełne, nie przeszklone   

11. Ścianka działowa pomiędzy kabiną pasażerską i przestrzenią ładunkową, przeszklona w gornej 
części   

12. Ma posiadać masywną, zmywalną podłogę z szynami, zapobiegającą przesuwaniu się próbek 
w przestrzeni ładunkowej   

13. Hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy o masie 2400kg z homologacją wraz z gniazdem 13 
pinowym    

14. Skrzynia biegów manualna   

15. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

16. Autoalarm   

17. Centralny zamek z pilotem   

18. Dwie czołowe poduszki powietrzne   
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19. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

20. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

21. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

22. Fotel kierowcy z regulacją wysokości   

23. Klimatyzacja   

24. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

25. Osłony przeciwbłotne na wszystkich kołach   

26. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

27. Felgi min.16 cali wraz z oponami przeznaczonymi do jazdy w trudnym terenie    

28. Lustro wewnętrzne, środkowe, do obserwacji przestrzeni za pojazdem   

29. Przetwornica prądowa umieszczona wewnątrz kabiny do prądu zmiennego 230 V o mocy min. 2 
kW   

30. Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej   

31. Dwa trójkąty ostrzegawcze    

    
PERSONALIZACJA 
32. Kolor nadwozia - biały lub pomarańczowy   
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33. Tapicerka materiałowa – wytrzymała tapicerka siedzeń odporna na zabrudzenia.    

34. 

Oznakowanie pojazdu wg systemu identyfikacji wizualnej GDDKiA oraz oznakowanie znakami 
drogowymi (folia II typu) dla pojazdu wykonującego badania wg tymczasowych organizacji 
ruchu wprowadzonych zarządzeniem nr 34 z dnia 30 lipca 2014r. Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

  

35. 
Dwie belki świetlne (4 lampy błyskowe LED w kolorze pomarańczowym, wyświetlacz z napisem 
„Pomiary drogowe”, długość belek dostosowana do szerokości samochodu, lecz nie mniej niż 
1100 mm, włączniki na konsoli kierowcy) 

  

     
GWARANCJA 

 min. 36 miesięcy* (podać okres gwarancji w pełnych miesiącach)   
 
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  1. Skrzynia biegów - automatyczna     

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    ______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 17 – SAMOCHÓD CIĘŻAROWY  

TYP POJAZDU - SAMOCHODÓD CIĘŻAROWY MODEL NADWOZIA TERENOWY Z PODWÓJNĄ KABINĄ I ZABUDOWANĄ PRZESTRZENIĄ BAGAŻOWĄ  

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik Diesla (pojemność w litrach)   

  Wersja nadwoziowa   

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie na ramie nośnej typu pick up 4 drzwiowy podwójną kabiną i 
zabudowaną przestrzenią bagażową zamukaną na klucz otwieraną z tyłu    

2. Norma emisji spalin Euro 6   

3. Moc silnika minimum 120 kW   

4. Napęd 4x4   
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5. Rozstaw osi kół samochodu minimum 3000 mm   

6. Długość pojazdu nie mniejsza niż 5200mm   

7. Prześwit nadwozia minimum 210 mm   

8. Długość przestrzeni bagażowej nie mniejsz niż 1500mm   

9. Ładowność nie miejsza niż 700 kg   

10. Skrzynia biegów manualna   

11. Stopnie boczne na długości kabiny pasażerskiej (obustronnie)   

12. 

Zabudowa przestrzeni bagażowej niska (do lini dach przestrzeni 
pasażerskiej) z  przednią i tylną  stałą szybą, ściany boczne 
zabezpieczone osłoną z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia 
mechaniczne 

  

13. Hak holowniczy z tyłu z zaczepem kulkowym z homologacją o uciągu nie 
mniejszym niż 2400kg   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

14. Autoalarm   

15. Centralny zamek z pilotem   

16. Czujniki parkowania z tyłu    

17. Minimum 4 poduszki powietrzne (dwie czołowe i dwie boczne)   

18. Przednie światła przeciwmgielne    

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

19. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    
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20. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

21. Trzy siedzenia w drugim rzędzie lub kanapa dzielona     

22. Klimatyzacja   

23 Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

 Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

25 Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

PERSONALIZACJA 

26 Kolor nadwozia biały lub pomarańczowy   

27 Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw 
oferowanych przez producenta   

28 

Oznakowanie pojazdu wg systemu identyfikacji wizualnej GDDKiA oraz 
oznakowanie znakami drogowymi (folia II typu) dla pojazdu wykonującego 
badania wg tymczasowych organizacji ruchu wprowadzonych 
zarządzeniem nr 34 z dnia 30 lipca 2014r. Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

  

29 

Dwie belki świetlne (4 lampy błyskowe LED w kolorze pomarańczowym, 
wyświetlacz z napisem „Pomiary drogowe”, długość belek dostosowana do 
szerokości samochodu, lecz nie mniej niż 1100 mm, włączniki na konsoli 
kierowcy) 

 

Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Elektryczne sterowane lusterka boczne   
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2. Elektryczne sterowane szyby przednie boczne   

3. Pełnowymiarowe koło zapasowe   

4. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa   

5. Opony terenowo szosowe   

6. Reflektory LED (mijania i drogowe)   

7. Uchwyty do mocowania przewożonego ładunku w przestrzeni bagażowej  
  

8. 
Stalowa osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i 
skrzyni biegów przed uszkodzeniem mechanicznym, zastosowane 
rozwiązanie musi zapewniać dobre chłodzenie komory silnika   

9. Komplet fabrycznych dywaników gumowych 
  

10. Linka holownicza 4t   

11. System ABS,ESP,ASR,EDS   

12. System wspomagający ruszanie pod górę   

    GWARANCJA 

- min. 36 miesięcy* (podać okres gwarancji w pełnych miesiącach)   

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 1. Skrzynia biegów - automatyczna     

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Część 18 – SAMOCHÓD OSOBOWY 7 - MIEJSCOWY 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY 7 - MIEJSCOWY TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4 

   
OFEROWANY MODEL 

   
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa 7 - MIEJSCOWY TYPU SUV 

   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

   
DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj – samochód osobowy 7-miejscowy typu SUV   

2. Napęd na 4 koła   
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3. Samochód wyposażony w napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi 
oraz blokadę ułatwiającą poruszanie się w terenie 

  

4. Silnik - wysokoprężny, min. 1 800 cm3  pojemności   

5. Moc silnika minimum 180KM   

6. 
Długość całkowita pojazdu minimum 4500 mm  

  

7. Szerokość (bez lusterek) minimum 1800 mm   

8. Wysokość pojazdu bez wyposażenia minimum 1600 mm   

9. Rozstaw osi minimum 2600 mm   

10. Skrzynia biegów automatyczna   

11. Pojemność przestrzeni bagażowej przy rozłożonych wszystkich siedzeniach 
minimum 100 litrów   

12. Dzielone i składane oparcia kanapy w drugim i trzecim rzędzie siedzeń   

13. Nadwozie zamknięte, 5 drzwiowe typu SUV   

14. Prześwit (bez obciążenia) minimum 175 mm 
  
  

15. 
Kąt natarcia (bez obciążenia) minimum 15(º) 

  

16. 
Kąt zejścia  (bez obciążenia) minimum 19(º) 

  

17. 
Zużycie paliwa (l/km) – (wartość uśredniona)  

18. 
Wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla) (g/km) - (wartość uśredniona)  

19. Wielkość emisji NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów niemetanowych), PM 
(cząstek stałych) (g/km) 

 

20. 
Silnik spełniający normę emisji spalin Euro6  



Nr zamówienia: 2017/9 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

 

114 

 

21. 
Wycieraczka tylnej szyby  

22. 
Kierownica wielofunkcyjna  

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

23. Autoalarm   

24. Centralny zamek z pilotem   

25. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu   

26. 
Kamera cofania 

  

27. 
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera 

  

28. Poduszki powietrzne boczne   

29. Kurtyny powietrzne dla trzech rzędów siedzeń   

30. Lusterka boczne z podwójnym polem widzenia, elektrycznie sterowane i 
podgrzewane   

31. 
System ABS 

  

32. 
System wspomagania gwałtownego/awaryjnego hamowania 

  

33. Obręcze kół aluminiowe, opony szosowe letnie minimum 19 cali, opony fabrycznie 
nowe nie starsze niż 12 miesięcy, zalecane przez producenta pojazdu. 

  

34. 
Dodatkowy komplet kół stalowych lub aluminiowych z oponami zimowymi z roku 
produkcji pojazdu (bez koła zapasowego), jeżeli samochód jest wyposażony w 
układ kontroli ciśnienia w ogumieniu, to dodatkowe koła winny posiadać stosowne 
czujniki. Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy, zalecane przez 
producenta pojazdu. 
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35. Pełnowymiarowe koło zapasowe na feldze aluminiowej (opona letnia fabrycznie 
nowa nie starsza niż 12 miesięcy, zalecana przez producenta pojazdu), gaśnica, 
trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, apteczka, zestaw kluczy 

  

36. Przednie światła przeciwmgielne    

   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

37. Fabryczne elektrycznie sterowane (regulowane) szyby drzwi przednich i tylnych   

38. Fabryczne elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka 
zewnętrzne   

39. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym   

40. Automatyczna lub półautomatyczna dwustrefowa klimatyzacja   

41. Półautomatyczna lub manualna klimatyzacja dla pasażerów 3 rzędu 
  
  

42. 
Fabrycznie wbudowany zestaw nawigacji satelitarnej GPS z obsługą w języku 
polskim z aktualną mapą Polski na dzień zawarcia umowy ze stopniem pokrycia 
sieci dróg min. 90% oraz zintegrowanym radioodtwarzaczem samochodowym 
oraz aktualizacją w okresie minimum 60 miesięcy na koszt Wykonawcy 

  
  

43. Komputer pokładowy z menu w języku polskim   

44. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

45. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

46. Tempomat   
47. Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył  
48. Relingi dachowe  
49. Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu  
50. Automatyczna i ręczna blokada wszystkich drzwi  
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51. 

Modem LTE z/i ruterem Wi-Fi – dla zapewnienia szybkiej transmisji danych i 
dostępu do Internetu dla wszystkich urządzeń znajdujących się w odległości 100 – 
150 m od samochodu (laptopy, tablety, smartfony, itp.): 
a) obsługa karty SIM (bez simlocka), 
b) obsługa standardu LTE FDD 800/1800MHz; TDD 2300/2600MHz, 
c) możliwość transmisji danych z prędkością do 100 Mb/s, 
d) standard WLAN: 802.11 b/g/n 
e) możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem osób 
niepowołanych. 

 

52. Instalacja elektryczna przystosowana do podłączenia dodatkowych odbiorników 
prądu tj. radiotelefonu samochodowego  

   

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

53. Reflektory przednie z automatyczną regulacją zależną od obciążenia 
(samopoziomujące) 

  
  

54. Homologowany hak holowniczy kulkowy o uciągu przyczepy z hamulcem 
minimum 1999 kg z instalacją elektryczną do przyczepy   

   

PERSONALIZACJA 

55. Lakier metalizowany – odcienie czerni lub szarości   

56. Tapicerka materiałowa w odcieniach szarości, jedno lub dwutonowa   
57. Folia ochronna pod klamki zewnętrzne  

58. Wykonawca wykona montaż dostarczonego przez Zamawiającego radiotelefonu 
samochodowego i anteny w miejscach uzgodnionych przed podpisaniem umowy.  

59. Wykonawca wykona montaż specjalnych uchwytów dla aparatury przeznaczonej 
do wykrywania skażeń w miejscach uzgodnionych przed podpisaniem umowy.  
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60. 
Fabrycznie przyciemniane szyby  

GWARANCJA WYMAGANA 

61. Zapewniony pełny bezpłatny autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym w 
odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego*  

62. 

Gwarancja mechaniczna obejmująca pełny bezpłatny autoryzowany serwis 
pojazdu przez minimum 36 miesięcy lub limit kilometrów nie mniejszy niż 100 000 
km, przy zakładanym przebiegu rocznym 30 000 km. Bezpłatny serwis w okresie 
gwarancyjnym obejmuje koszty roboczogodzin, koszty wszystkich części 
eksploatacyjnych i materiałów podlegających wymianie na podstawie przeglądów 
okresowych pojazdów (zgodnie z książką planowych przeglądów okresowych)* 

 

GWARANCJA PUNKTOWANA 

63. Ogólna gwarancja minimum 60 miesięcy*   

64. Gwarancja mechaniczna obejmująca pełny bezpłatny autoryzowany serwis 
pojazdu przez minimum 36 miesięcy.  

65. 
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy 

  

66. 
Gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy* 

  

67. Minimum 36 miesięczna gwarancja na podzespoły elektryczne/elektroniczne*   
  

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  1. Skrzynia biegów - automatyczna     

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

     

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 19 - SAMOCHÓD OSOBOWY SUV 
 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY 5 - MIEJSCOWY TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4 (manual) 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa BENZYNA 

  Wersja nadwoziowa 5 - MIEJSCOWY TYPU SUV 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj – samochód osobowy 5-miejscowy typu SUV   

2. Napęd na obie osie typu 4WD   

3. Moc silnika minimum 110KM   

4. Światła kseonowe lub biksenonowe   



Nr zamówienia: 2017/9 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

 

120 

 

5.  
Skrzynia biegów manualna  

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

6. Autoalarm   

7. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu   

8. 
Kamera cofania 

  

9. 
Apteczka medyczna 

  

10. 
Zamontowana gaśnica 

  

11. Trójkąt ostrzegawczy   

12. 
Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza 

  

13. 
Euro NCAP nota 5 gwiazdek 

  

   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

14. 
Zamek centralny ze zdalnym  sterowaniem 

  

15. 
Elektryczna regulacja szyb bocznych z przodu i z tyłu pojazdu 

  

16. 
Elektryczna regulacja i podgrzewane lusterka zewnętrzne 

  

17. 
Kanapa tylna dzielona 

  

18. 
Klimatyzacja lub klimatronik 

  
  

19. 
Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i tyłu, w tym bagażnika 
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20. 
dodatkowy komplet kół (felgi stalowe + opony zimowe) 

  

21. 
Przyciemniane szyby z tyłu pojazdu 

  

22. 
Podgrzewane fotele z przodu 

  

23. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach   

24. Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu  

   

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

25. 
Koło zapasowe o parametrach kół podstawowych 

  

26. Hak holowniczy z homologacją   

   

PERSONALIZACJA 

27. Kolor pojazdów w tonacji ciemnej; zielony lub grafitowy   

28. Felgi o średnicy nie mniejszej niż 16 cali   
29. Płyty ochronne silnika, skrzyni biegów i katalizatora  
30. Relingi dachowe  

31. Lampy przeciwmgłowe przednie  

   

GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   
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 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

   
  
  

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  1. Skrzynia biegów - automatyczna     

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

 

 
 

  ______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 20 - SAMOCHÓD OSOBOWY 5 - MIEJSCOWY TYPU SUV 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY 5 - MIEJSCOWY TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4 (AUTOMAT) 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa BENZYNA 

  Wersja nadwoziowa 5 - MIEJSCOWY TYPU SUV 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez 
Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj – samochód osobowy 5-miejscowy typu SUV   

2. Napęd na obie osie typu 4WD   

3. Moc silnika minimum 110KM   

4. Reflektory na ksenonowe, lub biksenonowe lub LED   

5.  
Skrzynia biegów automatyczna  
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WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

6. Autoalarm   

7. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu   

8. 
Kamera cofania 

  

9. 
Apteczka medyczna 

  

10. 
Zamontowana gaśnica 

  

11. Trójkąt ostrzegawczy   

12. 
Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza 

  

13. 
Euro NCAP nota 5 gwiazdek 

  

   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

14. 
Zamek centralny ze zdalnym  sterowaniem 

  

15. 
Elektryczna regulacja szyb bocznych z przodu i z tyłu pojazdu 

  

16. 
Elektryczna regulacja i podgrzewane lusterka zewnętrzne 

  

17. 
Kanapa tylna dzielona 

  

18. 
Klimatyzacja lub klimatronik 

  
  

19. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i tyłu, w tym 
bagażnika 
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20. 
dodatkowy komplet kół (felgi stalowe + opony zimowe) 

  

21. 
Przyciemniane szyby z tyłu pojazdu 

  

22. 
Podgrzewane fotele z przodu 

  

23. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach   

24. Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu  

25. 
Wielofunkcyjny ekran dotykowy   

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

26. 
Koło zapasowe o parametrach kół podstawowych 

  

27. Hak holowniczy z homologacją   

   

PERSONALIZACJA 

28. Kolor pojazdów w tonacji ciemnej; zielony lub grafitowy   

29. Felgi o średnicy nie mniejszej niż 16 cali   
30. Płyty ochronne silnika, skrzyni biegów i katalizatora  
31. Relingi dachowe  

32. Lampy przeciwmgłowe przednie  

33. 
Panoramiczne okno dachowe   

GWARANCJA 

 a) 24 miesiące lub 150 000 km*   
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 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

   
  
  

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  1. Skrzynia biegów - automatyczna     
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    ______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 21 SAMOCHÓD OSOBOWO DOSTAWCZY 

 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWO DOSTAWCZY 

OFEROWANY MODEL 

 Marka   

 Model   

 Silnik Diesla (pojemność w litrach)   

 Wersja nadwoziowa   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

   

 
DANE TECHNICZNE 

1. ilość miejsc siedzących 5    

2. silnik wysokoprężny o pojemności minimalnej 1560 cm3     

3. silnik o mocy i mocy minimalnej 120 KM    

4. skrzynia biegów manualna    

5. silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6     

6. immobiliser    

 
 WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA    

7. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera    
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8. 3 punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach, dodatkowo w 
fotelu kierowcy z regulacją wysokości    

9. kontrolki niezapiętych pasów dla kierowcy i pasażera    

10. dwa komplety opon: ogumienie letnie i zimowe, zimowe na dodatkowych 
felgach (zamontowane ogumienie letnie/zimowe)    

 
 WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU    

11. wspomaganie kierownicy    

12. regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach    

13. fotele pasażerskie co najmniej z odchylanym oparciem    

14. czujnik cofania    

15.  manualna regulacja wysokości fotela kierowcy    

16. klimatyzacja dwustrefowa na przód i na tył z indywidualnymi nawiewami    

 
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE    

17. lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane elektrycznie    

18. centralny zamek sterowany pilotem    

19. prawe i lewe drzwi boczne przeszklone i przesuwne    

20. mechaniczna blokada otwartych drzwi    

21. drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, przeszklone    

22. tempomat    

 
PERSONALIZACJA    
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23. kolor: czarny, srebrny lub grafit    

24. tapicerka materiałowa    

25. radio CD z MP3 + 4 głośniki– sterowanie z kolumny kierownicy  

26 siatka oddzielająca przestrzeń bagażową  

 
GWARANCJA    

 
gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów* 
(podać okres gwarancji w pełnych miesiącach)    

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  1. Skrzynia biegów - automatyczna     

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

    ______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 22 - BUS 15 OSOBOWY 
 

TYP POJAZDU - BUS 15 OSOBOWY 

 
OFEROWANY MODEL 

 
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach) min. 2900cm3 

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa AUTOBUS 

   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

   
DANE TECHNICZNE 

1. Autobus, ilość miejsc siedzących 25 (liczone łącznie z miejscem kierowcy)   

2. silnik wysokoprężny o pojemności minimalnej 2900 cm3 i mocy minimalnej 125 
kW 

  

3. silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6    

4. wspomaganie kierownicy   
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WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

5. 
ABS 

  

6. 
poduszka powietrzna kierowcy 

  

7. 3 punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach, dodatkowo w fotelu 
kierowcy z regulacją wysokości 

  

8. 
światła halogenowe opcjonalnie z funkcją doświetlenia zakrętów 

  

   
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

9. 
tempomat 

  

10. 
kamera cofania 

  

11. 
lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane elektrycznie 

  

12. 
centralny zamek sterowany pilotem 

  

13. 
immobiliser 

  
  

14. 
fotele pasażerskie co najmniej z odchylanym oparciem, 

  
  

15. 
izolacja termiczną całego pojazdu 

  

16. 
tapicerka materiałowa lub mieszana (skórzano – materiałowa) 

  

17. 
klimatyzacja dwustrefowa na przód i na tył z indywidualnymi nawiewami 

  

18. 
szyby hermetyczne 

  

19. radioodtwarzacz z DVD  
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20. 
nagłośnienie w całym pojeździe  

21. 
fotel kierowcy resorowany z regulowanym, podłokietnikiem  

   
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

22. 
dwa komplety opon: ogumienie letnie i zimowe, zimowe na dodatkowych felgach 
zimowe na dodatkowych felgach (zamontowane ogumienie letnie / zimowe 
przekazane luzem wraz z pojazdem) 

  

23. 
piec ogrzewania dodatkowego 

  
  

24. 
wykładzina antypoślizgowa na podłodze 

  

25. 
półki bagażowe w części podsufitowej  

26. 
pogłębiony lub dołączany bagażnik (na/w tylnej ścianie)   

27. pojemność luków bagażowych w cm3  

PERSONALIZACJA 

28. 
kolor: biały, srebrny lub grafit 

  

  
 

  

GWARANCJA 

 
gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów* 
(podać okres gwarancji w pełnych miesiącach)   

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 1. Skrzynia biegów - automatyczna     

 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
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                                              Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 23 - BUS 25 OSOBOWY 
 

TYP POJAZDU - BUS 25 OSOBOWY  

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach) min. 2900cm3 

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa AUTOBUS 

   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

   
DANE TECHNICZNE 

1. Autobus, ilość miejsc siedzących 25 (liczone łącznie z miejscem 
kierowcy)   

2. silnik wysokoprężny o pojemności minimalnej 2900 cm3 i mocy 
minimalnej 125 kW 

  

3. silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6    

4. wspomaganie kierownicy   
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WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

5. 
ABS 

  

6. 
poduszka powietrzna kierowcy 

  

7. 3 punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach, dodatkowo 
w fotelu kierowcy z regulacją wysokości 

  

8. 
światła halogenowe opcjonalnie z funkcją doświetlenia zakrętów 

  

   

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

9. 
tempomat 

  

10. 
kamera cofania 

  

11. 
lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane elektrycznie 

  

12. 
centralny zamek sterowany pilotem 

  

13. 
immobiliser 

  
  

14. 
fotele pasażerskie co najmniej z odchylanym oparciem, 

  
  

15. 
izolacja termiczną całego pojazdu 

  

16. 
tapicerka materiałowa lub mieszana (skórzano – materiałowa) 

  

17. klimatyzacja dwustrefowa na przód i na tył z indywidualnymi 
nawiewami 

  

18. szyby hermetyczne   
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19. radioodtwarzacz z DVD  

20. 
nagłośnienie w całym pojeździe  

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

21. 

dwa komplety opon: ogumienie letnie i zimowe, zimowe na 
dodatkowych felgach zimowe na dodatkowych felgach 
(zamontowane ogumienie letnie / zimowe przekazane luzem wraz z 
pojazdem) 

  

22. 
piec ogrzewania dodatkowego 

  
  

23. 
wykładzina antypoślizgowa na podłodze 

  

24. 
półki bagażowe w części podsufitowej  

25. podwyższona kabina pasażerska - bagażnik pod pojazdem o 
pojemności minimalnej 1,7 m 3  

26. pojemność luków bagażowych w cm3  

PERSONALIZACJA 

27. 
kolor: biały, srebrny lub grafit 

  

  
 

  

GWARANCJA 

 

gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu przejechanych 
kilometrów* 
(podać okres gwarancji w pełnych miesiącach) 

  

* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie  
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      



Nr zamówienia: 2017/9 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

 

137 

 

                                              Podpis Wykonawcy 

CZĘŚĆ 24 – SAMOCHÓD PICKUP 4X4 Z INSTALACJĄ VHF 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD UŻYTKOWY | WERSJA NADWOZIOWA - PICKUP 

    

OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa PICKUP 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie typu pickup 4-drzwiowe (kabina dwurzędowa 5-cio miejsowa)   

2. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

3. Moc silnika minimum 118 kW (160 KM)   
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4. Napęd 4x4   

5. Reduktor   

6. Ładowność min. 500 kg,   

7. Szerokość przestrzeni ładunkowej m.in. 80 cm   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

8. Autoalarm   

9. Asystent ruszania pod górę   

10. Asystent zjazdu ze wzniesień   

11. Centralny zamek z pilotem   

12. Czujniki parkowania z tyłu    

13. Przednie światła przeciwmgielne    

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

14. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    

15. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

16. Klimatyzacja   

17. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu   

18. Radioodtwarzacz z gniazdem USB   
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WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

19. Koło zapasowe pełnowymiarowe   

20. Pełna sztywna zabudowa przestrzeni ładunkowej z oświetleniem i zamykaniem na klucz   

    
PERSONALIZACJA 

21. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy - możliwość wyboru koloru z palety barw 
oferowanych przez producenta   

22. Tapicerka materiałowa – możliwość wyboru koloru z palety barw oferowanych przez producenta   

    
GWARANCJA 

 a) 24 miesięcy lub 150 000 km*   

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   

* Oferowany okres należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 
Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. Czujnik deszczu   
2. Czujniki parkowania z przodu   
3. Elektryczne składane lusterka   
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4. Elektryczne sterowane szyby tylne   
5. Hak holowniczy   
6. Kamera cofania   
7. Klimatyzacja dwustrefowa   
8. Opony zimowe   
9. Reflektory Bi-ksenonowe lub LED (mijania i drogowe)   

10. Tempomat   
11. Tylne szyby przyciemniane   
12. Wyciągarka samochodowa   
* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 25 - FURGON 5-osobowy do zabudowy dla urządzenia SRT-3 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD UŻYTKOWY | SEGMENT - LCV | WERSJA NADWOZIOWA - FURGON 5-osobowy do zabudowy dla urządzenia SRT-3 

  
OFEROWANY MODEL 

   
  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach) 2000 cm³ - 3000 cm³ 

  Moc silnika  minimum 110 kW (150 KM) 

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Wersja nadwoziowa FURGON 5-osobowy 

   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

   
DANE TECHNICZNE 

1 Nadwozie typu Furgon 5-osobowy   

2 Wysokość całkowita od 2200 mm do 2500 mm   

3 Szerokość całkowita samochodu od 2100 mm do 2500 mm   
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4 Długość całkowita samochodu od 5100 mm do 5500 mm   

5 Rozstaw osi kół samochodu od 3200 mm do 3500 mm   

6 Turbodoładowany silnik wysokoprężny   

7 Minimum 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego   

8 Ładowność minimum 900 kg   

9 Emisja spalin minimum Euro 6   

10 Napęd na tylną oś   
  

11 Boczne ściany i podsufitka przestrzeni ładunkowej wyciszone i wykończone tapicerką   

12 Drzwi boczne w przestrzeni ładunkowej z prawej strony, przesuwane z szybą    

13 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z wewnętrzną klamką w przestrzeni ładunkowej ze 
spryskiwaczem i wycieraczką, szyby podgrzewane   

14 Jedno okno po lewej stronie za fotelem kierowcy, szyba przesuwna   

15 Siedzenie kierowcy i pasażera niezależne,  jednoosobowe, regulowane   

16 Trzy siedzenia w przestrzeni ładunkowej zamontowane na szynach w trzecim rzędzie    

17 Podłoga przestrzeni ładunkowej antypoślizgowa   

18 Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej   

19 Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej   

20 Wyłącznik główny instalacji elektrycznej 12 V   

21 13 pinowe gniazdo do podłączenia przyczepy   
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22 Instalacja do montażu świateł ostrzegawczych   

23 Akumulatory 12V, podstawowy (standardowy) oraz dodatkowy 100 Ah z przekaźnikiem 
oddzielającym   

24 Alternator 14V, minimum 250A dodatkowo wzmocniony do zasilania dwóch 
akumulatorów   

25 Gniazda elektryczne 12V - 2 sztuki (jedno w przestrzeni ładunkowej)   

26 
Dodatkowe koło pasowe z mocowaniem pod sprężarkę (Samochód musi posiadać 
miejsce na zamontowanie w bloku silnika sprężarki typu 601.23.951 FOS POLMO Łódź, 
która będzie wytwarzać ciśnienie dla układu przyczepy dynamometrycznej SRT-3)  

  

27 Skrzynia biegów - manualna  
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

28 Autoalarm   

29 Centralny zamek z pilotem   

30  Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera   

31 Przednie światła przeciwmgielne    

32 System stabilizacji toru jazdy ESP   

33 System ABS, ASR, EBV oraz asystent hamowania   

34 Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera   

   
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

35 Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu    



Nr zamówienia: 2017/9 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

 

144 

 

36 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne    

37 Skrzynia biegów manualna, 6 biegowa   

38 Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją w 2 płaszczyznach   

39 Klimatyzacja dwustrefowa   

40 Radioodtwarzacz z gniazdem USB   

41 Tempomat   

42 Dywaniki gumowe    

43 Lustro wewnętrzne, środkowe, do obserwacji przestrzeni za pojazdem   

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

44 Osłony przeciwłbotne na wszystkich kołach   

45 Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe   

46 Apteczka z wyposażeniem   

47 Trójkąt ostrzegawczy   

48 Gaśnica samochodowa   

PERSONALIZACJA 

49 Kolor nadwozia - biały lub pomarańczowy   

50 Tapicerka materiałowa – wytrzymała tapicerka siedzeń odporna na zabrudzenia   
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51 

Oznakowanie pojazdu wg systemu identyfikacji wizualnej GDDKiA oraz oznakowanie 
znakami drogowymi (folia II typu) dla pojazdu wykonującego badania wg tymczasowych 
organizacji ruchu wprowadzonych zarządzeniem nr 34 z dnia 30 lipca 2014r. 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

  

52 
Belka świetlna (4 lampy błyskowe LED w kolorze pomarańczowym, wyświetlacz z 
napisem „Pomiary drogowe”, długość belki dostosowana do szerokości samochodu, 
lecz nie mniej niż 1100 mm, włączniki na konsoli kierowcy) 

  

   
GWARANCJA 

 a) a) 24 miesięcy lub 150 000 km*  

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*  

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*  

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*  

* Oferowany okres należy wpisać w prawej kolumnie  

** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 26 - PICKUP 4X4 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - KLASA NIŻSZA ŚREDNIA | WERSJA NADWOZIOWA - PICKUP 4X4 

   
OFEROWANY MODEL 

  Marka   

  Model   

  Silnik (pojemność w litrach)   

  Rodzaj paliwa DIESEL 

  Napęd 4x4 TAK 

  Wersja nadwoziowa Pickup 5-cio miejscowy 

   

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

DANE TECHNICZNE 

1. Nadwozie pickup, kabina dwurzędowa pięciomiejscowa   

2. Skrzynia biegów: sześciostopniowa, manualna z reduktorem, napędem na 4 koła rozłączanym i 
blokadą tylnego mostu   

3. Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2)   

4. moc silnika minimum: 180 km   
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5.  pojemność silnika 2 – 2.5 cm3   

6. zużycie paliwa w cyklu mieszanym  do 8l ON   

7. norma emisji spalin: do 180 g/km   

8. prześwit nadwozia: min. 200 mm   

9. kąt natarcia: min. 25 stopni   

10. rozstaw osi min. 3000 mm   

11. promień skrętu: do 6 m   

12. wspomaganie kierownicy   

13. łańcuch rozrządu   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

14. Autoalarm   

15. Centralny zamek z pilotem   

16. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (czołowa)   

17. boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa   

18. kolanowa poduszka bezpieczeństwa kierowcy   

19. system stabilizacji toru jazdy    

20. wzmocnienia w drzwiach tylnych i przednich   
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21. ABS, EBD   

22. reflektory przednie, światła do jazdy dziennej w technologii led   

23. spryskiwacze reflektorów przednich   

24. przednie reflektory przeciwmgielne   

25. światła mijania z czujnikiem zmierzchu   

26. wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu   

   
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

27. kierownica wielofunkcyjna   

28. kamera cofania   

29. czujniki parkowania z przodu i z tyłu   

30. oświetlenie wnętrza w podsufitówce przód i tył   

31. klimatyzacja dwustrefowa automatyczna z kanałem grzewczym do drugiego rzędu siedzeń   

32. szyby sterowane elektrycznie   

    

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

33. kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne   

34. lusterka elektryczne, składane, podgrzewane   

35. zabudowa skrzyni z tylną szyba   
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36. kuweta skrzyni ładunkowej   

37. osłona silnika stalowa   

38. osłona skrzyni biegów stalowa   

39. wyciągarka 12V, min. 9000 kg   

40. orurowanie przyprogowe   

41. orurowanie przednie z blachą + min. 2 halogeny   

42. regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach   

43. tempomat   

44. system audio z zestawem głośnomówiącym i gniazdem USB   

45. fotele przednie podgrzewane   

46. tylna szyba podgrzewana   

47. felgi stalowe 17 lub 18 calowe z oponami BF Goodrich All Terrain (opony letnie, terenowe)    

48. dodatkowy komplet kół na felgach stalowych 17 lub 18 cali (opony zimowe terenowe)   

49. koło zapasowe pełnowymiarowe   

50. hak holowniczy z gniazdem 12V   

   
PERSONALIZACJA 

51. kolor nadwozia zielony ewentualnie brązowy, metalizowany   
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GWARANCJA 

 a) 24 miesięcy lub 150 000 km*  

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*  

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*  

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*  
* Oferowany okres należy wpisać w prawej kolumnie 
 ** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 

Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 

1. nawigacja fabryczna z mapą Polski w języku polskim   
2. system awaryjnego hamowania w mieście   
3. system ostrzegający przed niespodziewaną zmianą pasa ruchu   
4. wspomaganie ruszania na wzniesieniu   
5. system stabilizacji toru jazdy przyczepy   
6. funkcja automatycznego wyłączania reflektorów   
7. funkcja opóźnionego sterowania szybami   
8. możliwość jazdy z włączonym napędem 4x4 po drogach utwardzonych   
9. możliwość przełączania napędu z jednej osi na dwie osie   

* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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CZĘŚĆ 27 – SAMOCHÓD SUV 4X4 
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT -SUV| 

    
OFEROWANY MODEL 

    
  Marka   

  Model   

  Moc Minimim 120km 

  Rodzaj paliwa BENZYNA 

  Wersja nadwoziowa OSOBOWY SUV 

    

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** 

Wyposażenie zgodne z wymaganiami? 

TAK | NIE 

    
DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj – osobowy SUV   

2. Silnik benzynowy   

3. Moc silnika minimum 88 kW (120 KM)   

4. Skrzynia biegów manualna   
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WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

5. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera   

6. Poduszki powietrzne boczne   

7. Opony letnie typu AT    

8. system ESC   

9. Światła przeciwmgłowe   

    
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

10. Komputer pokładowy   

11. Podłokietnik przedni   

12. Elektryczne lusterka boczne   

13. 
Elektrycznie podnoszone szyby przednie + tylne 

  

14. Klimatyzacja manualna   

15. Regulowana wysokość kierownicy   

16. Radio MP3, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, USB    

    
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

17. Relingi dachowe   
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18. Pełnowymiarowe koło zapasowe 
  
  

19. Osłony podwozia 
  
  

20. Dzielona tylna kanapa 1/3 – 2/3 
  
  

21. Tempomat 
  
  

22. 
Hak holowniczy wraz z wiązką elektryczną 

  

   
PERSONALIZACJA 

23. Ochronne listwy na drzwi    

24. Listwy progowe   

25. Listwa progu bagażnika   

26. Lakier metalizowany (czarny) 
  

27. Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami   
28. Obręcze kół ze stopów lekkich + komplet stalowych z oponami zimowymi   

 
 

  
GWARANCJA 

 a)     

 b) 36 miesięcy lub 300 000 km*   

 c) 48 miesięcy lub 500 000 km*   

 d) 60 miesięcy lub 500 000 km*   
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Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu Posiada/nie posiada* 
1. Opony letnie BFGoodrich All Terrain   

2. Podgrzewane fotele przednie   

3. Adapter gniazda przyczepy 7->13 pin   

4. Wkład (dywanik) do bagażnika   
5. Komplet chlapaczy   

* Proszę wpisać słowa TAK lub NIE w odpowiednim miejscu 

 
 

______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      
                                              Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2A do SIWZ (Formularz cenowy) 

Wykonawca wypełnia tylko tę część na którą składa ofertę. 

Część Nazwa Liczba szt. Cena jednostkowa brutto Łączna wartość brutto Stawka VAT % 

1 Samochód osobowy klasa mała „B” kombi 54   ………..% 

2 Samochód osobowy klasa mała „B” hatchback 3   ………..% 

3 Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” sedan/lift back 57   ………..% 

4 Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” kombi 6   ………..% 

5 Samochód osobowy klasa średnia „D” sedan/liftback (Typ 1) 17   ………..% 

6 Samochód osobowy klasa średnia „D” sedan/liftback (Typ 2)  22   ………..% 

7 Samochód osobowy klasa wyższa „E” sedan  1   ………..% 

8 Samochód terenowy 4x4 klasa niższa średnia „C” SUV 8   ………..% 

9 Samochód osobowy klasa niższa średnia „C” SUV 4   ………..% 

10 Samochód dostawczy napęd 4x4 Pickup 3   ………..% 

11 Kombivan klasa „H” furgon 5-osobowy  10   ………..% 

12 Minibus 9-osobowy  3   ………..% 

13 Furgon do 3,5 tony 3-osobowy 18   ………..% 
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14 Furgon 6-osobowy 1   ………..% 

15 FURGON 3-osobowy - do zabudowy dla urządzenia LCMS 2   ………..% 

16 Furgon 5-osobowy 17   ………..% 

17 Samochód ciężarowy 20   ………..% 

18 Samochód osobowy 7 - miejscowy 1   ………..% 

19 Samochód osobowy 5 - miejscowy typu suv z napędem 4x4 (manual) 2   ………..% 

20 Samochód osobowy 5 - miejscowy typu suv z napędem 4x4 (automat) 1   ………..% 

21 Samochód osobowo dostawczy 1   ………..% 

22 Bus 15 osobowy 2   ………..% 

23 Bus 25 osobowy 1   ………..% 

24 Samochód pickup 4x4 z instalacją vhf 1   ………..% 

25 FURGON 5-osobowy do zabudowy dla urządzenia SRT-3 1   ………..% 

26 Samochód PICKUP 4X4 1   ………..% 

27 Samochód SUV 4x4 1   ………..% 

__________________ dnia __ - __ - 2017 roku  ___________________________________ 

        (podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy ramowej) 

 
Słowniczek: 
Zamawiający - Jednostki Administracji Państwowej w imieniu i na rzecz których działa w Centrum 
Obsługi Administracji Rządowej. 
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Jednostki - Jednostki Administracji Państwowej objęte zamówieniem, z którymi Wykonawca zawrze 
umowy wykonawcze w wyniku udzielenia zamówień publicznych na podstawie zawartej umowy 
ramowej. 
Umowa ramowa - należy przez to rozumieć niniejszą umowę ramową wraz z załącznikami, której 
celem jest ustalenie warunków zamówień szczegółowych, jakie mogą zostać udzielone  
w okresie trwania tej umowy. 
Umowa wykonawcza - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy jedną z Jednostek  
a jednym z Wykonawców na podstawie umowy ramowej. 
Zapytanie - zapytanie skierowane do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową w 
celu wyłonienia Wykonawcy na zawarcie umowy wykonawczej 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków dotyczących udzielania  
i realizacji zamówień szczegółowych na dostawę samochodów ciężarowych i osobowych dla 
Jednostek Administracji Państwowej. 

2. Niniejsza umowa jest umową ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) i określa warunki realizacji 
poszczególnych zamówień szczegółowych udzielanych na podstawie zawartych umów 
wykonawczych z Wykonawcą wyłonionym w celu jej zawarcia. 

3. Wykaz wszystkich Jednostek, które objęte są niniejszą umową ramową zawiera załącznik nr … do 
umowy. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy ramowej, zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

5. Istotne postanowienia umowy wykonawczej stanowią załącznik nr 2 do umowy. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin obowiązywania umowy ramowej wynosi 24 miesiące. 

2. Termin wykonania zamówień szczegółowych, jakie będą udzielane w ramach umowy ramowej 
zostanie określony w zapytaniu, nie dłuższy niż 120 dni od dnia zawarcia umowy wykonawczej. 

§ 3 

Termin obowiązywania umowy 

1. W okresie obowiązywania umowy ramowej Jednostki mogą udzielać Wykonawcy zamówień 
szczegółowych. 

2. Żadne z postanowień umowy ramowej nie może być traktowane jako zobowiązanie Jednostek 
do udzielania zamówień szczegółowych. 

3. Nieudzielenie zamówień szczegółowych nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy wobec Jednostek, w tym z tytułu niewywiązania się z umowy ramowej. 
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4. Wykonawca nie może zaoferować mniej korzystnych cen jednostkowych niż w Ofercie złożonej 
w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej. Wartość całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie poszczególnego zamówienia szczegółowego nie może być wyższa od 
wynagrodzenia określonego na podstawie cen jednostkowych zawartych w Ofercie Wykonawcy 
stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy ramowej. Pozostałe parametry stanowiące 
przedmiot oceny w kryteriach oceny zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną zgodne ze 
złożoną specyfikacja techniczną. 

5. Wykonawca, po upływie każdego kwartału będzie przekazywał do COAR (e-mailem na adres 
…………………) zestawienie zawartych umów wykonawczych z Jednostkami. 

6. Zestawienie, o którym mowa w ust. 5, zawierać będzie następujące informacje: 
1) nazwę i adres Jednostki, z którą Wykonawca zawarł umowę wykonawczą, 
2) datę zawarcia umowy wykonawczej, 
3) liczbę i rodzaj zamówionych samochodów oraz ceny jednostkowe brutto, 
4) wartość brutto umowy wykonawczej. 

 

§ 4 

Zasady udzielania zamówień szczegółowych i zawieranie umów wykonawczych 

1. Jednostki będą udzielały Wykonawcy zamówień szczegółowych i zawierały umowy wykonawcze 
w miarę istniejących potrzeb. 

2. Zakres zamówień szczegółowych będzie określała każdorazowo Jednostka w Zapytaniu 
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ramowej. 

3. Zamówienia szczegółowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych 
w niniejszej umowie i art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

4. Zamówienie szczegółowe uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Jednostkę  
z wybranym Wykonawcą umowy na dostawę samochodów określonych w Zaproszeniu. Warunki 
realizacji umowy wykonawczej będą zgodne z postanowieniami umowy ramowej. 

5. Wybór Wykonawcy w celu zawarcia umowy wykonawczej będzie następował po ponownej 
weryfikacji cen jednostkowych zaoferowanych samochodów, a zamówienie zostanie udzielone 
Wykonawcy, który zaoferuje realizację za najniższą cenę. 

6. Zapytania wysyłane będą Wykonawcy na numer faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej, na 
adresy i numery wskazane w ust. 13. Wzór odpowiedzi na zapytanie stanowi załącznik nr 4 do 
umowy ramowej. 

7. W Zapytaniu Jednostka każdorazowo określi co najmniej: informację o miejscu i terminie 
złożenia odpowiedzi na zapytanie, liczby zamawianych samochodów w zamówieniu 
szczegółowym oraz informację dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Każdorazowo Wykonawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania Zapytania na numer faksu 
lub na adres e-mail danej Jednostki. 

9. W przypadku przesłania do wybranego Wykonawcy egzemplarzy umowy pocztą, Wykonawca nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze na potrzeby umowy Strony uznają każdy 
dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, 
w godz. od 8.00 do 16.00) od otrzymania do podpisu umowy wykonawczej, doręcza danej 
Jednostce podpisany przez siebie egzemplarz umowy wykonawczej na adres siedziby Jednostki. 
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10. Umowy wykonawcze zawierane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wybranym 
Wykonawcą oddzielnie do każdego zamówienia szczegółowego. Istotne postanowienia umowy 
wykonawczej stanowią załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

11. Umowa wykonawcza może odbiegać od wzoru wskazanego w załączniku nr … do niniejszej 
umowy, jeżeli nie jest to sprzeczne z niniejszą umową ramową. 

12. Jeżeli Jednostka nie otrzyma w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 9, podpisanych 
egzemplarzy umowy wykonawczej, poczytuje się, iż Wykonawca odmówił zawarcia umowy 
wykonawczej. 

13. Wszelka korespondencja w ramach umowy ramowej przekazywana będzie na poniżej 
wymienione adresy Wykonawcy: 

1) …………………………………...,  adres: ………………………………………, tel. ……………………………….., faks: 
………………….., e-mail: …………………………….  

2) …………………………………...,  adres: ………………………………………, tel. ……………………………….., faks: 
………………….., e-mail: ……………………………. 

14. Zmiana wskazanych w umowie danych adresowych, numerów faksów, telefonów lub adresów e-
mail nie stanowi zmiany umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje 
się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego zawiadomienia. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy ramowej wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem §4 ust. 14 umowy. 

2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy w zakresie terminu, sposobu lub zakresu realizacji 
przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) konieczności dostarczenia innego samochodu (bez zmiany ceny), niż dostępny w momencie 
składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej, 
spowodowanej zakończeniem produkcji towarów lub wycofaniem go z produkcji lub obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od 
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu w celu zawarcia 
umowy ramowej, 

b) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 
termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,  

c) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami; 

d) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT 
dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej 
ze zmiany stawki podatku; 

e) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań  
w celu wykonania umowy. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku, przez stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. Jeżeli 
wnioskującym o zmianę będzie Wykonawca, wprowadzenie zmiany będzie możliwe dopiero po 
akceptacji Zamawiającego. 
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,  
ze zm.). 

5. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy ramowej podlegają rozpoznaniu przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykaz dostaw) 

 
Oświadczamy, że wykonaliśmy lub wykonujemy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, następujące dostawy: 
 

Lp. 
Nazwa i adres podmiotów, na 

rzecz których Wykonawca 
realizował dostawy 

Przedmiot zamówienia 
Wartość brutto 
zrealizowanych 

dostaw 
Data dostawy  

Podstawa do 
dysponowania 

1      
Zasoby własne/zasoby 
innych podmiotów * 

2      
Zasoby własne/zasoby 
innych podmiotów * 

* niewłaściwe skreślić 

 
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dowody (poświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające, że wykazane dostawy zostały 
wykonane należycie. 

 
______________________ dnia ____________ 2017 r.                                                                                                       ________________________________      

                                              Podpis Wykonawcy 
 



 

163 

Załącznik nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej na „dostawę samochodów 
osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, numer zamówienia 2017/9 
oświadczam/oświadczamy*, że: 

¾ nie wydano/wydano* wobec mnie/nas* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne 1 

¾ nie orzeczono wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienie publiczne 

 

 

 
 

_____________________ dnia  2017 r.                                                                                                     
        ___________________________ 

Podpis Wykonawcy 

                                                      
1 W przypadku takiego wyroku lub decyzji należy załączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) 
Wymaga się aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

 

Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu 
zawarcia umowy ramowej na „dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek 
Administracji Państwowej”, nr zamówienia 2017/9, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp: 
 

oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencjii konsumentów (tj. Dz.U. 
2017 poz. 229)* 

 
� oświadczamy, że należymy2 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i 
adresy siedzib) a biorące udział w niniejszym postępowaniu: 

 

 
Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

_____________________ dnia  2017 r.                               _______________________ 

Podpis Wykonawcy 
  

                                                      
2 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ (Formularz Oferty) 

OFERTA 

 

Do: 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej 

ul. Powsińska 69/71 

02-903 Warszawa 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na „Zakup i dostawę samochodów 
osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, nr zamówienia: 
2017/9 

my niżej podpisani: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

działając w imieniu i na rzecz: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym umową 
ramową oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do 
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu  
i zawarcia umowy jest: 

________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili 
pełnomocnictwo) 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 
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4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do 
SIWZ, za wartość zgodną z kalkulacją znajdującą się w Formularzu cenowym -załącznik 
nr 2A do SIWZ: 

Część 1: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 2: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 3: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 4: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 5: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 6: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 7: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 8: łączna wartość brutto _______________________________________ zł.  

Część 9: łączna wartość brutto ______________________________________  zł.  

Część 10: łączna wartość brutto ______________________________________ zł.  

Część 11: łączna wartość brutto ______________________________________ zł.  

Część 12: łączna wartość brutto ______________________________________ zł.  

Część 13: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 14: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 15: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 16: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 17: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 18: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 19: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 20: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 21: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 22: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 23: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 24: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 25: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 26: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

Część 27: łączna wartość brutto ______________________________________ zł. 

 

5. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, 
Zamawiający doliczy do cen netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, 
obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku od towarów i usług. 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w częściach w których składamy ofertę do udzielenia gwarancji: 
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¾ zgodnie z formularzem Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SIWZ, 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w każdej części do realizacji zamówienia w terminie do 120 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni uwzględniając, że termin 
składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  

10. WNIEŚLIŚMY wadium w wysokości ______________ zł, w formie 
____________________ W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w 
art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić 
na rachunek o numerze: _____________________________________ prowadzonym 
w banku ________________ 

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale 
Podwykonawców*. 
* niepotrzebne skreślić 

 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

________________________________________________________________________ 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie: 

firma 
_______________________________________________________________________ 

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, Wykonawca polega na  zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ustawy, a podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia). 

 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy ramowej 
oraz Istotnymi postanowieniami umowy wykonawczej stanowiącym załącznik nr 2 do 
Umowz ramowej. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy ramowej zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
Imię i nazwisko ________________________________________________  

Adres: ________________________________________________________  

Telefon: _________________________Faks: _________________________ 

Adres e-mail: ________________________________  
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14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do 
oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a)
 ________________________________________________________________ 

b)
 ________________________________________________________________ 

c)
 ________________________________________________________________ 

d)
 ________________________________________________________________ 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2017 roku   

 

___________________________________ 

        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik 8 do SIWZ  

 

Jednolity europejski dokument zamówienia 

 

Link do JEDZ 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd 

 

 

W celu wypełnienia JEDZ należy wejść na powyższą stronę i zaimportować załącznik o nazwie „JEDZ 

dostawa samochodów.xml” 

  

https://ec.europa.eu/tools/espd
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Załącznik nr 3 do umowy ramowej 
 
 

Zapytanie w celu wyłonienia Wykonawcy 
 

 
 
Do  .............................................................................................................................................................. 
 
 (dane adresata zapytania) 
 
Działając na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem w procedurze wyłonienia 
Wykonawcy w ramach zawartej umowy ramowej z dnia ………. nr ………..na dostawę samochodów o 
podanie warunków realizacji umowy wykonawczej. 
 
Opis przedmiotu zamówienia wykonawczego (należy wymienić typ oraz ilość zamawianych 
samochodów)......................................................………………………………………………………………………………… 
 
Odpowiedź na zapytanie należy złożyć w ......................... w terminie do dnia do godz............ 
 
 
Dopuszcza się złożenie oferty: 
 
– w formie pisemnej na adres .................................................................................................................... 
 (adres zamawiającego) 
  
– w formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres poczty 

elektronicznej .......................................................................................................................................... 
 (adres e-mail) 
 
 
Przed podpisaniem umowy wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie określonej przepisami ustawy Pzp. 
W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, należną kwotę należy wpłacić na rachunek 
bankowy Zamawiającego tj. ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   ............................................................. 

(podpis  osoby upoważnionej) 

 

 
 

....................................... , dnia ............................... r. 
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Załącznik nr  2 do umowy ramowej 
Słowniczek: 
Zamawiający - Jednostka Administracji Państwowej, która zawarła umowę wykonawczą. 
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Umowa ramowa - umowę ramową zawarta w imieniu Jednostek Administracji Państwowej wraz  
z załącznikami, której celem jest ustalenie warunków zamówień szczegółowych, jakie mogą zostać 
udzielone w okresie jej trwania. 
Umowa wykonawcza lub umowa- należy przez to rozumieć tę umowę zawartą pomiędzy Jednostką 
wysyłającą Zapytanie w celu wyłonienia Wykonawcy na zawarcie umowy wykonawczej a jednym z 
Wykonawców na podstawie umowy ramowej. 
Zapytanie - zapytanie skierowane do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową  
w celu wyłonienia Wykonawcy na zawarcie niniejszej umowy wykonawczej. 

 
§ 1  

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem umowy wykonawczej jest zakup i dostawa…… szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, 

wyprodukowanych w roku w którym realizowana będzie dostawa, samochodów określonych  
w Załączniku do Zapytania. 

2. Szczegółową specyfikację techniczną samochodów określa Specyfikacja techniczna stanowiąca 
Załącznik nr .... oraz odpowiedź Wykonawcy złożona w odpowiedzi na Zapytanie stanowiąca 
Załącznik nr ..... do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochody posiadają homologację dopuszczającą pojazdy do ruchu. 
 

§ 2  
Termin realizacji umowy wykonawczej 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 120 dni od dnia zawarcia 
umowy wykonawczej lub w terminie krótszym wskazanym w zapytaniu i ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapewni odbiór samochodów w punkcie wyznaczonym przez Wykonawcę,  
w mieście, w którym siedzibę ma Jednostka – zgodnie z lokalizacjami określonymi w załączniku nr 1 
do SIWZ. 

3. W terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed datą ostatecznego wydania przedmiotu umowy, 
Wykonawca poinformuje Jednostkę o możliwości dokonania wstępnego odbioru samochodu oraz 
odbioru kompletu dokumentów, niezbędnych do rejestracji samochodu we właściwym organie 
komunikacji oraz do ubezpieczenia samochodu. Wstępny odbioru samochodu oraz kompletu 
dokumentów zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru wstępnego, zaakceptowanym 
przez upoważnionego przedstawiciela Jednostki i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Ostateczne wydanie samochodu (po jego rejestracji i ubezpieczeniu przez Jednostkę) potwierdzone 
będzie pisemnym protokołem odbioru ostatecznego, zaakceptowanym przez upoważnionego 
przedstawiciela Jednostki i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Odbiór dokumentów oraz odbiór samochodu będzie realizowany w dni robocze, w godzinach 9-14. 
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.). Wykonawca w chwili ostatecznego 
wydania samochodu przekaże Jednostce: 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-90
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a) instrukcję obsługi samochodu (sporządzoną w języku polskim), 

b) kartę gwarancyjną samochodu (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju), 

c) 2 komplety kluczyków do samochodu, 

d) atestowaną gaśnicę o wadze środka: min. 1 kg dla osobowego lub min. 2 kg dla ciężarowego, 

e) apteczkę pierwszej pomocy, 

f) trójkąt ostrzegawczy, 

g) kamizelkę odblaskową, 

h) podnośnik oraz klucz do kół, 

i) kliny pod koła. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy do czasu 
ostatecznego odbioru dostarczonych samochodów przez Jednostkę. Odpowiedzialność Wykonawcy 
za ewentualne szkody, trwa do momentu ich ostatecznego odbioru przez Jednostkę. 

7. Po podpisaniu niniejszej umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje: 

a) ze strony Jednostki: ___________________________, tel. _____________________,  
e-mail: ____________________________. 

b) ze strony Wykonawcy: ___________________________, tel. ____________________,  
e-mail: ____________________________. 

8. Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy, odbywać się będzie poprzez 
zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

9. Przed podpisaniem protokołu odbioru wstępnego i ostatecznego, osoba pełniąca nadzór nad 
umową po stronie Jednostki, ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej zgodności z 
umową oraz ewentualnych usterek lub wad. Sprawdzenie dostarczonych samochodów może 
polegać na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych elementów. 

10. Jeżeli Jednostka odmówi odbioru samochodów z powodu wad (samochód posiadający wadę 
zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, został wydany w stanie niekompletnym, nie posiada 
użyteczności zgodnych z przeznaczeniem) lub niezgodności z umową (samochód nie odpowiada 
opisowi podanemu w załączniku nr 1 do umowy, brakuje dokumentówi akcesoriów, o których 
mowa w §2 ust. 6), nie sporządza się protokołu odbioru,  
a przedstawiciele Jednostki przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze 
wskazaniem zastrzeżeń, co do odbieranych samochodów. 

11. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 10 wystąpi pierwszy raz, Jednostka naliczy karę umowną, o 
której mowa w §5 ust. 2 i ustali z Wykonawcą nowy termin odbioru samochodów. W przypadku 
upłynięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zapłaci także karę umowną, o której mowa w §5 
ust. 1.  

12. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 10 wystąpi po raz drugi, Jednostka odstąpi od umowy (w 
terminie 10 dni kalendarzowych, złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy)  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w §5 
ust. 3 lit. a lub 3 lit b. W przypadku upływu terminu realizacji umowy, Wykonawca zapłaci także 
karę umowną, o której mowa w §5 ust. 1 lub §5 ust. 3 lit. c. 

13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodów przechodzą na Jednostkę z 
chwilą podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

14. Wykonawca, do momentu podpisania protokołu odbioru ostatecznego, będzie posiadał umowę 
ubezpieczenia samochodów od ryzyka utraty lub uszkodzenia. 
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15. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 

a) niżej wymienionych Podwykonawców: 

¾ ____________________________  -  wykonanie _______________________; 

b) Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy. 

16.  Powierzenie Podwykonawcom zadań określonych w ust. 15 pkt a) nie zmienia treści zobowiązań 
Wykonawcy wobec Jednostki za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, 
jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy wykonawczej 

1. Zgodnie z ofertą, Wykonawca z tytułu wykonania umowy otrzyma łączne wynagrodzenie brutto 
__________ zł, w tym _____% VAT, przy cenie jednostkowej brutto ___________ zł. 

2. W wartości podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierają się wszystkie opłaty związane z 
realizacją przedmiotu umowy wykonawczej. 

3. Za przedmiot umowy Jednostka zapłaci przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane protokoły odbioru ostatecznego, przez osoby 
upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Jednostki. 

5. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy.  

6. Za dzień zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji z rachunku bankowego Jednostki. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy nr ....... 

8. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki  
w ustawowej wysokości. 

9. Jednostka nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającą z realizacji niniejszej umowy oraz na 
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej skutkującej zmianą wierzyciela lub obrotem 
wierzytelnościami. 

10. Faktura dla GDDKiA powinna być wystawiona w następujący sposób: Płatnik – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Wronia 53, Odbiorca: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w ……………….” 

§ 4 

Gwarancja 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ofertą: 

a) mechanicznej na okres ____ miesięcy lub ____________ km, licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego, 

b) na powłokę lakierniczą na okres ____ miesięcy bez limitu kilometrów, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego, 

c) na perforację nadwozia na okres ____ miesięcy bez limitu kilometrów, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 2 lat od daty podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego. 
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3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru 
ostatecznego przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Jednostki. 

4. Pozostałe warunki serwisu i gwarancji udzielane Jednostce są integralnym składnikiem umowy. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z bezpłatnymi 
materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, 
przy średnim przebiegu rocznym jednego pojazdu 20.000 km. Przeglądy serwisowe wykonywane 
będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki, zlokalizowanej na terenie miasta lub w 
miejscowości w promieniu 30 km licząc od granic miasta w którym siedzibę ma Jednostka - zgodnie 
z lokalizacjami określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ lub w przypadku Wyższego Urzędu 
Górniczego w promieniu 30 km licząc od granic miasta w którym siedzibę ma użytkownik pojazdu 
(dostarczony samochód może być użytkowany w jednostkach podległych Wyższego Urzędu 
Górniczego, które zlokalizowane są na terenie kraju, tj.: w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, 
Krośnie, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku). 

6. Serwis samochodów będzie realizowany przez autoryzowany serwis producenta samochodów.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Jednostki za wszelkie wady fizyczne i prawne 
dostarczonych samochodów, w szczególności jakąkolwiek niezgodność z warunkami niniejszej 
umowy. 

8. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części w okresie gwarancji.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Jednostkę awarii lub usterki samochodu, Wykonawca przystąpi do jej 
usunięcia następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia reklamacji (przyjmowanie zgłoszeń w dni 
robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail). Wykonawca dokona naprawy i 
wymiany części w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta samochodu, w terminie 
nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku 
nie przystąpienia do naprawy lub wymiany części w terminie 14 dni kalendarzowych, Jednostka ma 
prawo dokonać naprawy i wymiany części na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednostce przysługuje 
również prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w §5 ust. 5. 

10. W razie, gdy naprawa samochodu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, okres gwarancji będzie 
wydłużony o czas trwania naprawy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać go 
Jednostce. Protokół musi zawierać, co najmniej określenie wykonanych czynności, uszkodzonych 
elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów. 

12. Wszystkie części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej, objęte będą 24 miesięcznym 
okresem gwarancyjnym. 

13. W dniu przekazania samochodu do Autoryzowanej Stacji Obsługi, na czas naprawy gwarancyjnej lub 
przeglądu serwisowego, Wykonawca udostępni Jednostce samochód zastępczy tej samej klasy, 
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. W razie niedostarczenia przez Wykonawcę 
samochodu zastępczego, Jednostka ma prawo do wynajęcia samochodu, a kosztem wynajęcia 
samochodu oraz jego transportu do siedziby Jednostki, Jednostka obciąży Wykonawcę. Jednostce 
przysługuje również prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w §5 ust. 6. 

14. Gwarancja nie będzie ograniczać praw Jednostki do dysponowania zakupionym samochodem, w 
razie sprzedaży lub innej formy przekazania samochodu gwarancja przechodzi na nowego 
właściciela. 
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§ 5 
Kary umowne 

1. Jednostka naliczy Wykonawcy karę umowną, za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, 
określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Jednostki karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto należnego Wykonawcy od Jednostki, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za pierwszą 
dostawę samochodów niezgodnych z umową lub z wadami, zgodnie  
z §2 ust. 12.  

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Jednostki karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Jednostkę od 
umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za: 

a) dwukrotną dostawę samochodów z wadami, zgodnie z §2 ust. 13, 

b) dwukrotną dostawę samochodów niezgodnych z umową, zgodnie z §2 ust. 13, 

c) przekroczenie terminu realizacji powyżej 21 dni kalendarzowych. 

4. Wykonawca zapłaci na rzecz Jednostki karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Jednostka obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień roboczy 
opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii lub usterki samochodu w ramach naprawy 
gwarancyjnej, o której mowa w §4 ust. 9. 

6. Jednostka obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia w udostępnieniu na czas naprawy lub przeglądu serwisowego samochodu 
zastępczego, o którym mowa w §4 ust. 13. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Jednostka może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

9. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie 
wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

 
§ 6 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 

art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy, gdy:  

2.1. opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego przekracza 10 dni; 

2.2. Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot zamówienia z wadami; 
2.3. Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot zamówienia niezgodny z umową wykonawczą. 
2.4. Wykonawca przekroczył termin realizacji powyżej 21 dni kalendarzowych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca mimo 
otrzymania pisemnego wezwania i wyznaczenia przez Zamawiającego terminu do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy dalej nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy. 
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4. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod rygorem 
nieważności w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności lub powzięcia informacji o 
wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust.1-3. 

 
§ 7 

Klauzula poufności (zapisy ogólne) 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji  uzyskanych w 

związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz 
ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych  
i innych dotyczących Zamawiającego. 

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest 
zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie  
w celu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy 
i Podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym 
wykonują przedmiot umowy. 

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub 
opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ. 

 
§ 8 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 
2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:  

2.1. istotne, w przypadku: 
a) konieczności dostarczenia innego samochodu (bez zmiany ceny), niż dostępny w 

momencie składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu w celu zawarcia umowy 
ramowej, spowodowanej zakończeniem produkcji lub wycofaniem go z produkcji lub 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od 
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu w celu 
zawarcia umowy ramowej lub postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 
termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,  

c) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT 
dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej 
ze zmiany stawki podatku.  

2.2. nieistotne, a w szczególności zmiany nazwy, adresu, statusu Wykonawcy, zmiany osób 
wskazanych do kontaktów między Stronami. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku, przez stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 



Nr zamówienia: 2017/9 

______________________________________________________________________________________________________  

177 

 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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Załącznik nr 4 do umowy ramowej 

 
Do: 
Nazwa Jednostki 
Adres Jednostki 

 

W odpowiedzi na zapytanie w celu wyłonienia Wykonawcy na zawarcie umowy wykonawczej na 
podstawie zawartej umowy ramowej nr …………….. z dnia …….. na dostawę samochodów, 

my niżej podpisani: 
__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 
__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

OŚWIADCZAMY, że wykonamy przedmiot zamówienia na warunkach określonych w zawartej umowie 
ramowej oraz zgodnie ze Specyfikacją techniczną za łączną cenę brutto: 

Cena jednostkowa: 

netto _____________________zł. (słownie: ………………………) 

stawka podatku VAT _______ % 

brutto _____________________zł. 

 

Łączna cena: 

netto _____________________zł. (słownie: ………………………) 

stawka podatku VAT _______ % 

brutto _____________________zł 

 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2017 roku   

___________________________________ 
         (podpis Wykonawcy) 


