NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa

S PE CY FI KACJA I S T O T NYCH WARUNKÓ W ZAMÓ WI E NIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
którego przedmiotem jest:

„NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU”

ZAT WIE RDZ AM
……………………..
/Leszek Grabarczyk/

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RZP 110/U/11
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego
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Podwykonawcom
XXI. Zastrzeżenie, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom
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udziału w postępowaniu
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IV.
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DE FI NI CJE :
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:


„postępowaniu” - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem samochodu
osobowego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju



„specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami



„ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)



„Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia



„Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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I.

NAZWA O RA Z AD RE S ZAMAWIAJĄ CE GO
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa, województwo mazowieckie
NIP: 701-007-37-77
REGON: 141032404
Strona internetowa Zamawiającego: www.ncbir.pl
Faks: +48 22 20 13 408

II.

T RYB UDZIE L E NIA ZAMÓ WIE NIA
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
i następnymi ustawy. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem RZP
110/U/11.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.

III.

O PI S PRZE D MIO T U ZAMÓ WIE NIA
1. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest najem 1 fabrycznie nowego samochodu dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz jego ubezpieczenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ.
3. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika
Zamówień:
34110000 - 1 – samochody osobowe
66114000 - 2 – usługi leasingu finansowego
66514110 - 0 – usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

IV.

T E RMI N WYKO N ANIA ZA MÓ WIE NIA
Termin realizacji zamówienia to 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania samochodu lub
do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.
Dostawa samochodu dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie 45 dni od dnia
zawarcia umowy.

V.

WARUN KI
UD ZI AŁ U
W
PO S T Ę PO WANIU
O R AZ
O PIS
DO KO NYWANI A O CE NY S PE Ł NIANIA T YCH WARU NKÓ W

S PO S O B U

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;
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3 ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w
postępowaniu
dotyczący
braku
podstaw
do
wykluczenia
z
postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w
następująco:
1) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
3) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
4) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

ust. 1, przedstawia się
spełniania warunku,
spełniania warunku,
spełniania warunku,
spełniania warunku,

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w ust. 1 pkt 2 - 4 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie,
warunek określony w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę opisu sposobu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na zasadzie /spełnia/ – /nie spełnia/, na podstawie oświadczeń
i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale
VI.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
VI.

WYKA Z O Ś WIADCZE Ń L UB DO KU ME NT Ó W, JAKIE MAJĄ DO S T ARCZYĆ
WYKO NAWC Y W CE L U PO T WIE RDZE NIA S PE Ł N IANIA WAR UN K Ó W
UDZI AŁ U W PO S T Ę PO WANIU
1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 – sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 4 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy).
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2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 2 – sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
3. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale V ust. 2:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 4:
1) pkt 1 - 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien zostać
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
(dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert),
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Terminy określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty załączone do oferty z wyłączeniem pełnomocnictwa muszą być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5 i 6, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
11. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty, chyba że co
innego wynika z treści pełnomocnictwa.
12. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.

Uwaga:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wymóg złożenia oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4, dotyczy każdego
z podmiotów. Pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te
będą rozpatrywane łącznie.
Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w ust. 1, zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej
oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający
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przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący
w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VI I . I NFO R MACJA O S PO S O B IE PO RO ZUMIE WANI A S IĘ ZAMAWIAJ ĄCE GO Z
WYKO NAWC AMI
O RAZ
PR Z E KAZ YWANIA
O Ś WIADCZE Ń
L UB
DO KUME NT Ó W, A T AK ŻE WS K AZANIE O S Ó B UPRAWNIO NYCH DO
PO RO ZUMIE WAN IA S IĘ Z WYKO NA WCAMI
1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu albo maila z niezwłocznym potwierdzeniem
pisemnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
1) pisemnie, na poniższy adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Administracyjno – Gospodarczy
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
2) za pomocą faksu:
na numer faksu: +48 22 201 34 08
godziny pracy: 8.15 – 16.15
3)za pomocą maila:
na adres: malwina.rymkiewicz@ncbir.pl lub przetargi@ncbir.pl
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Malwina Rymkiewicz – główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 22 201 06 87 wew. 222
VI I I . WYMA GANIA DO T YCZĄCE WADIU M
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
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 udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju:
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Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.
Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty
wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
5. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji
lub poręczenia na kwotę wymienioną w ust. 1, stanowiących zabezpieczenie wadium na rzecz
Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na najem samochodów osobowych dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, ważnych przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ,
oraz zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
6. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym
w Rozdziale XI. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie
do opisu oferty wskazanego w Rozdziale X, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego
dokumentu należy dołączyć do oferty.
7. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz art. 46 ust. 4a ustawy.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 5
ustawy.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
14. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa ustawa.
15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
16. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Wykonawców,
którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium,
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w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3
ustawy.
IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia

otwarcia ofert włącznie.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści
(np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego
w załączniku Nr 3 do SIWZ (wraz z wypełnioną tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do Formularza
ofertowego).
6. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
7. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału lub
notarialnego odpisu.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale VI.
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do
SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
10. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na
język polski.
11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze
sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 12.
12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób
niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach
złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe
informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron
oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
1.
2.
3.
4.
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.)”. W sytuacji, gdy
Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są
jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
13. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez
Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez
Wykonawcę.
14. Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia
opakowania.
Na opakowaniu (kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
oraz opis:
oferta na: „najem samochodu dla NCBiR”
– nie otwierać przed 12.12.2011 r. – nr ref. postępowania RZP 110/U/11
Na opakowaniu (kopercie) powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez
otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert
wycofanych.
XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.12.2011 r., do godziny 1200,
na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Kancelaria, pok. 204
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 1230.
Otwarcie ofert odbędzie się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 A, pok. 239
00-695 Warszawa
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca poda oferowaną miesięczną stawkę czynszu najmu brutto, oferowaną wartość opłaty za
przekroczenie limitu przebiegu kilometrów oraz cenę brutto oferty w formularzu ofertowym
sporządzonym według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ.
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem. Zastosowanie przez
Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Do wyliczeń opisanych w Rozdziale XIII brana jest cena oferty brutto.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
XIII. OPIS KRYTERIAÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
spełniających wymogi SIWZ.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje następujące
kryteria oceny ofert:
Kryterium
1) cena
2) wartość opłaty za przekroczenie limitu
przebiegu kilometrów – za 1 km

Waga kryterium (%)
85
15

3. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena oferty najtańszej
–––––––––––––––––– x 100 = liczba punktów
cena oferty badanej
4. Punkty za kryterium „wartość opłaty za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów” zostaną
obliczone według wzoru:
najtańsza zaoferowana
wartość opłaty za przekroczenie
limitu przebiegu kilometrów
––––––––––––––––––
x 100 = liczba punktów
zaoferowana
wartość opłaty za przekroczenie
limitu przebiegu kilometrów
oferty badanej
5. Punkty w ww. kryteriach przyznane dla danej oferty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku i zsumowane. Powyższa suma stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi

2.
3.

4.

5.

6.

7.

XV.

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru,
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Jednocześnie zobowiązany
jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o osobach, które w jego imieniu będą
podpisywały umowę, oraz inne informacje, o które uzupełniony musi zostać wzór umowy, w celu
podpisania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przed
podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku
wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem terminu
związania ofertą.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli
w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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Istotne dla stron postanowienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. 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
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)
odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni
od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy.
XX.

ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM
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Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom, wypełniając właściwe miejsce w formularzu ofertowym.
XXI. ZASTRZEŻENIE, ŻE CZĘŚĆ LUB
POWIERZONA PODWYKONAWCOM

CAŁOŚĆ

ZAMÓWIENIA

NIE

MOŻE

BYĆ

Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona
Podwykonawcom.
XXII. INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ, OFERTACH WARIANTOWYCH, AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ, ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przeprowadza aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
– wzór umowy
– Formularz ofertowy
– Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy
– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
RZP 110/U/11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem fabrycznie nowego (rok produkcji 2011 lub 2012) samochodu
osobowego na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o następujących minimalnych
parametrach:
I.

skrzynia biegów: automatyczna

II. silnik: benzynowy, spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 4 (dostarczony pojazd będzie
musiał posiadać stosowne oznaczenie spełnienia ww. normy)
III. pojemność silnika nie mniejsza niż 1700 cm
IV. moc znamieniowa silnika nie mniejsza niż 150 KM
V. rodzaj nadwozia: sedan
VI. kolor nadwozia: lakier metalik, w kolorze ciemnym (czarny, granatowy, grafitowy, szary)
VII. wymiary:
1) długość: min. 4690 mm
2) szerokość: min. 1790 mm
3) wysokość: min. 1440 mm
VIII. pojemność zbiornika paliwa: min. 60 litrów
XII. pojemność bagażnika: min. 500 litrów
XIII. wyposażenie:
1) kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu
2) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
3) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
4) boczne poduszki powietrzne z przodu
5) kurtyny powietrzne
6) poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
7) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu samochodu
8) reflektory przednie Bi - ksenonowe ze spryskiwaczami reflektorów
9) światła przeciwmgielne z przodu
10) czujnik deszczu
11) podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
12) ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
13) ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania) lub równoważny
Strona 16 z 38

14) system kontroli ciśnienia w oponach
15) ESP ( system stabilizacji toru jazdy) lub równoważny
16) wspomaganie układu kierowniczego
17) immobiliser
18) alarm
19) komputer pokładowy
20) zdalne sterowanie centralnego zamka
21) klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa
22) czujniki parkowania z przodu i tyłu samochodu
23) instalacja radiowa (min. 8 głośników)
24) wielofunkcyjna skórzana kierownica
25) radioodtwarzacz z CD i MP3 ze zintegrowaną zmieniarką płyt i możliwością obsługi
z kierownicy
26) system nawigacji satelitarnej z dokładną mapą Polski - instalowany przez producenta oferowanego
samochodu
27) podgrzewane fotele przednie
28) podgrzewane zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
29) elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
30) elektrycznie sterowany fotel pasażera z przodu samochodu
31) fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
32) regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
33) oświetlenie wnętrza zapewniające swobodną możliwość czytania przez osoby siedzące na tylnej
kanapie
34) przyciemnione szyby tylne samochodu
35) elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
36) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
37) tapicerka w kolorze ciemnym
38) uchwyty dla foteli pasażera z tyłu i przodu samochodu - samochód musi być wyposażony
w uchwyty dla pasażerów, zarówno z tyłu jaki i z przodu samochodu, które umożliwią komfort w
podróżowaniu
(umożliwią
zachowanie
właściwej
pozycji
siedzącej
np.
w trakcie pokonywania przez samochód zakrętów lub wykonywania nagłych manewrów).
Zazwyczaj opisane uchwyty mocowane są pod sufitem nad drzwiami po stronie pasażerów.
Zamawiający pozostawia pełną swobodę wyboru Wykonawca jeżeli chodzi o sposób
i miejsce mocowania opisanych uchwytów.
39) obręcze kół ze stopów lekkich dla opon o wymiarach min. 17 cali – w ilości 4 sztuk
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40) koło zapasowe lub dojazdowe
41) komplet opon zimowych
42) samochód musi być wyposażony w apteczkę
43) samochód objęty gwarancją producenta
XIII Pozostałe wymagania dot. samochodu
Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy
prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki
przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
Samochód musi być zarejestrowany w Warszawie (oznaczenie na tablicach rejestracyjnych
i nalepce kontrolnej województwa mazowieckiego).
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat
najmu pojazdów:
1) finansowanie - koszt samochodu, rejestracja samochodu, przygotowanie samochodu do wydania,
przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór samochodu
w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa),
2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego
w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji
szkód, usługa Assistance – zakres terytorialny Europa. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw
nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją
usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy
pod wpływem alkoholu. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy
ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może
obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy w
zamian Zamawiającemu samochód o nie gorszych parametrach technicznych na tych samych warunkach
co samochód, który uległ szkodzie.
3) samochód zastępczy będzie dostępny w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania w
każdej sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z samochodu w tym w szczególności na czas naprawy,
przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny, w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej lub
szkody całkowitej; w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją
zapewnienia samochodu o nie gorszych parametrach, roczniku nie starszym niż rok od samochodu
będącego w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy samochód zastępczy do miejsca
wyznaczonego przez Zamawiającego.
4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko – lakiernicze
w autoryzowanych stacjach obsługi, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe
wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej stacji obsługi na terenie
Warszawy
5) serwis ogumienia – wymiana sezonowa opon przed każdym sezonem (opony letnie
i zimowe uznanego producenta), składowanie opon nieużytkowanych, jeden punkt serwisowy na terenie
Warszawy. Ponadto opony powinny zapewnić odpowiednio do klasy samochodu poziom standardu
bezpieczeństwa. Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po
przejechaniu 40 tysięcy kilometrów.
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6) usługa holowania samochodów
7) karty serwisowe, administrowanie systemem serwisowym
8) system raportowania z możliwością ustalenia centrów kosztów
9) stacja obsługi oferowanych samochodów osobowych na terenie m. st. Warszawy.
2. Oferowany samochód osobowy musi być w dniu podpisania protokołu przekazania sprawdzony pod
względem technicznym i gotowy do użytkowania.
3. Samochody osobowe będą wykorzystywane do przewozu osób. Kierowcami tych samochodów będą
upoważnieni pracownicy Zamawiającego.
4. limit przebiegu kilometrów wynosi 25 000 km rocznie
5. Opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów nie może przekroczyć 0,60 zł za każdy
przejechany km powyżej ustalonego rocznego limitu km.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
RZP 110/U/11
UMOWA nr ….. (wzór)
W dniu ...................................................2011 r. w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, 00 – 695, ul. Nowogrodzka 47 A, NIP:
………………………, reprezentowanym przez Dyrektora Centrum, w imieniu którego działa:
………………………………………………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.............................................................................................,
.............................................................................................,
REGON -.............................., NIP.......................................,
Reprezentowanym przez:
1. .........................................................................................,
2. ..........................................................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta Umowa następującej treści:
§ 1 Struktura umowy
Wykonawca będzie wykonywał Umowę za zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której
integralną część stanowią niżej wymienione załączniki:
1. Załącznik Nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy
2. Załącznik Nr 2: wzór Protokołu odbioru.
3. Załącznik Nr 3: kserokopia oferty Wykonawcy
§ 2 Przedmiot Umowy
1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca wynajmuje i oddaje Zamawiającemu do
użytkowania pojazd, o którym mowa w §1 pkt 1, a Zamawiający zobowiązuje się do płacenia
umówionego czynszu.
2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu – samochodu osobowego marki
……………….., nr rej. ……………….., pojemność …………….. .
3. Wykonawca oświadcza, iż pojazd będący przedmiotem tej umowy w chwili przekazania jest:
1) sprawny technicznie oraz spełnia kryteria dopuszczenia do ruchu drogowego;
2) fabrycznie nowy i wyprodukowany w 2011 r. lub 2012 r.;
3) ubezpieczony w zakresie zgodnym ze specyfikacją techniczną;
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4) zatankowany (min. 10 l paliwa).
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu:
1) dowód rejestracyjny;
2) co najmniej dwa komplety kluczyków;
3) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenia składek;
4) instrukcję obsługi;
5) kartę pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji, oryginał lub kopię tych dokumentów,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
6) oryginał dokumentu gwarancji wystawiony przez producenta samochodu lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
§ 3 Wartość Umowy
1. Wartość Umowy brutto wynosi ........................................zł (słownie:............................)
2. Strony ustalają, że czynsz za najem jest ceną ryczałtową i zawiera wartość wszystkich usług oraz
kosztów składających się na realizację umowy, w tym w szczególności:
1) zapłatę za wynajmowany pojazd z rocznym limitem przebiegu kilometrów w trakcie trwania umowy
do 25.000 km.
2) rejestrację pojazdu;
3) stały nadzór i serwis samochodu wraz ze związanymi z tym kosztami naprawy gwarancyjnej
i pogwarancyjnej oraz usługi blacharsko – lakiernicze;
4) obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu (OC, AC i NW) i Assistance;
5) likwidację szkód;
6) holowanie samochodu;
7) sezonową wymianę opon wraz z ich przechowaniem.
3. Kwota miesięcznego czynszu najmu pojazdów jest stała w całym okresie obowiązywania umowy.
4. Opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów będzie skutkowała naliczeniem dodatkowej
opłaty w wysokości......................zł za każdy dodatkowy kilometr.
§ 4 Termin wykonania Umowy
1. Termin realizacji zamówienia to 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania samochodu
lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, o których mowa § 3
ust. 1.
2. Dostawa samochodu dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie 45 dni od
dnia zawarcia umowy.
§ 5 Odbiór przedmiotu Umowy
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia samochodu w formie pisemnej co
najmniej na 5 dni przed terminem odbioru.
2. Wykonawca sporządzi Protokół Odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Umowy
i dostarczy go Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy.
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3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie 2 dni od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy do
siedziby Zamawiającego. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru przedmiotu Umowy:
a) bez zastrzeżeń lub
b) z uwagami i zastrzeżeniami.
4. W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami Zamawiający
określi w Protokole Odbioru treść tych zastrzeżeń, a także sposób odniesienia się do nich przez
Wykonawcę, tj. złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń.
5. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy
Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez
Wykonawcę wad lub braków w terminie 5 dni.
§ 6 Płatności
1. Strony za wynajęcie pojazdów ustalają miesięczną stawkę czynszu najmu ............................brutto.
Wynagrodzenie to nie obejmuje opłaty za przekroczenie limitu kilometrów, które będą rozliczane
odrębnie, odpowiednio po zakończeniu każdego roku obowiązywania umowy i po ostatecznym
zakończeniu umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT
wystawionej po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy.
2. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Wykonawcę do 10 dnia każdego miesiąca i płatne w terminie 14 dni do daty jej doręczenia
Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy wskazany poniżej:
Bank.................................................................................................................
Nr konta ...........................................................................................................
3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
z którego wypłacane są środki.
§ 7 Wykonanie Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez upoważnione
organy lub osoby trzecie, dotyczących najmowanego przez Zamawiającego pojazdu oraz o zakresie
udzielonych tym organom lub osobom informacji w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania;
2) terminowo zawierać umowy ubezpieczenia, opłacać składki ubezpieczenia oraz przekazać
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności, tj. co najmniej cztery dni przed
upływem terminu płatności składek;
3) do zapewnienia serwisu w stacjach obsługi oraz do dokonywania wszelkich czynności obsługi
serwisowej i napraw samochodu będącego przedmiotem umowy;
4) poinformować Zamawiającego o terminach kontroli technicznej i przeglądów oraz zorganizować
w odpowiednim czasie przegląd techniczny w stacji kontroli pojazdów;
5) przekazywać co miesiąc informacje dotyczące eksploatacji samochodów osobowych w zakresie
wykonanych przeglądów, napraw bieżących oraz powypadkowych;
6) utrzymywania samochodu w pełnej sprawności i estetycznym wyglądzie;
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7) do ubezpieczenia i likwidacji szkód w pełnym zakresie: AC, OC, NW bez udziału własnego
Zamawiającego w szkodach, przez cały okres realizacji najmu, zabezpieczenia pełnego postępowania
przy likwidacji szkód, usługi Assistance (w tym usługa holowania). W trakcie realizacji umowy najmu
nie przewiduje się żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy
ubezpieczeniowej, z wyjątkiem, gdy zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy, u którego
stwierdzono poziom alkoholu przekraczający dopuszczalne normy określone odrębnymi, ogólnie
obowiązującymi przepisami. Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy
ubezpieczeniowej, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa;
8) do wymiany sezonowej opon przed każdym sezonem (opony letnie i zimowe uznanego producenta),
składowanie opon nieużytkowanych. Opony powinny zapewnić odpowiedni do klasy samochodu
poziom standardu bezpieczeństwa. Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie
rzadziej niż po przejechaniu 40 tysięcy km.
9) do zapewnienia Zamawiającemu, bez dodatkowych opłat, samochód zastępczy dostępny w ciągu 4
godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania w każdej sytuacji uniemożliwiającej korzystanie
z samochodu w tym w szczególności na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny,
w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej lub szkody całkowitej; w dni robocze i wolne od
pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych
parametrach, roczniku nie starszym niż rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy samochód zastępczy do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się:
1) korzystać z samochodu w sposób zgodny z przeznaczeniem;
2) ponosić koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu w zakresie bieżącej jego eksploatacji:
mycie, płyny do spryskiwaczy, paliwo, oleje (z wyłączeniem obowiązkowych wymian wynikających
z książki serwisowej), opłaty za korzystanie z autostrad i parkingów;
3) informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodzie wadach.
3. Przez zużycie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji Zamawiający i Wykonawca uznają niżej
wymienione uszkodzenia stwierdzone na zakończenie trwania umowy najmu, które nie zostały usunięte
w ramach ubezpieczenia przedmiotu najmu:
1) Wgniecenie lub ślady uderzeń o średnicy powyżej 20 mm, nawet jeśli nie naruszają struktury lakieru;
2) Zadrapania o długości powyżej 100 mm lub zadrapania na zewnętrznych lakierowanych częściach
nadwozia, a także wszelkie zadrapania, które nie mogą być usunięte za pomocą polerowania i wiążą się
z koniecznością wykonania prac lakierniczych;
3) Wgniecenia lub ślady uderzeń, powodujące ubytek powłoki lakierniczej i/lub ze śladami korozji;
4) Wżery i zadrapania, sięgające aż do metalu lub więcej niż dwa wżery i zadrapania na jednym
elemencie nadwozia sięgające metalu;
5) Wgniecenia, ślady uderzeń lub zadrapania, które uszkodziły lakier aż do metalu lub noszą ślady rdzy;
6) Uszkodzenia mechaniczne podwozia i/lub brak osłon pod silnikiem;
7) Pęknięcia lub nacięcia zderzaków;
8) Uszkodzenia i zadrapania sięgające do podkładu lub wpływające w sposób istotny na estetykę
samochodu ze względu na ich liczbę;
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9) Uszkodzenia lub zadrapania deformujące zderzak, o średnicy przekraczającej 50 mm;
10) Zabrudzenia fotela nie dające się usunąć, podarta tapicerka. Zabrudzenia podpowierzchniowe, które
nie mogą być usunięte poprzez normalne czyszczenie tapicerki;
11) Uszkodzenia tapicerki wskutek przypalenia lub przecięcia;
12) Zabrudzenia podsufitki nie dające się usunąć poprzez normalne czyszczenie;
13) Pozostawione w samochodzie otwory po montażu dodatkowego wyposażenia;
14) Uszkodzenia tapicerki/wykończenia wnętrza nie wskutek normalnej eksploatacji, lecz celowych
uszkodzeń mechanicznych;
15) Pęknięcia wkładu lusterek;
16) Zadrapania o długości powyżej 50 mm, które przebiły się przez powłokę lakierniczą (dotyczy
lusterek lakierowanych). W przypadku lusterek nielakierowanych zadrapania, których głębokość sięga
struktury materiału;
17) Uszkodzenia boczne opony wskutek parkowania na krawężnikach lub innego niewłaściwego
użytkowania (np. guzy).
4. Zamawiający zastrzega, że uszkodzenia wymienione w § 7 pkt 3, które zostały wykryte w
samochodach i zgłoszone przez niego w trakcie trwania umowy najmu, a które są wynikiem wcześniej
przeprowadzonych napraw nie mogą obciążać Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo do powołania biegłego rzeczoznawcy do dokonania oszacowania wartości
rezydualnej.
§ 8 Kary umowne
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
1) w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku opóźnienia terminu
przekazania przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) w wysokości 5 % miesięcznej stawki czynszu najmu samochodu osobowego, w przypadku
niedostarczenia pojazdu zastępczego liczonych, za każdy dzień opóźnienia,
3) w wysokości 2 % miesięcznej stawki czynszu najmu w przypadku innych naruszeń zapisów umowy
mających istotny wpływ na jej prawidłowe wykonanie,
4) w wysokości 10 % wartości umowy brutto za odstąpienie Wykonawcy od umowy,
5) w wysokości 10 % wartości umowy brutto za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy
Wykonawcy,
2. roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z
tytułu szkody powstałej z winy Wykonawcy.
4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają
jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.
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§ 9 Zmiana umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Propozycja każdej
zmiany musi zgodna z ustawą Pzp i zgłoszona nie później niż w terminie 21 dni przed jej planowanym
wprowadzeniem.
§ 10 Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy
z ww. powodu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności gdy:
1) Wykonawca nie dostarczył Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2;
2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia
stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób
zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne;
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje
się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji;
4. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 90
dni od dnia wymagalności.
2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań
finansowych wynikających z umowy.
5. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego
uzasadnienia przekazanego drugiej Stronie.
§ 11 Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotowej umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego
jest P. ............................ .
2. Osobą odpowiedzialną
jest P. ............................

za

realizacje

przedmiotowej

umowy

ze

strony

Wykonawcy

§ 12 Porozumiewanie się Stron
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania
umowy, wymagają formy pisemnej.
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2. Pisma Stron zawierać muszą tytuł umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane pocztą
lub doręczane osobiście.
3. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie Stron za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Za datę
otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli jego
treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Dla zmawiającego:
Adres................................................................................... .
Telefon................................................................................ .
Fax....................................................................................... .
e – mail................................................................................. .
Dla Wykonawcy:
Adres..................................................................................... .
Telefon.................................................................................. .
Fax.......................................................................................... .
e – mail................................................................................... .
§ 13 Prawo umowy
1. W zakresie nie uregulowanym umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 16 Postanowienie końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy
Szczegółowy opis przedmiotu umowy
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Przedmiotem zamówienia jest najem fabrycznie nowego (rok produkcji 2011 lub 2012) samochodu
osobowego na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o następujących minimalnych
parametrach:
IX. skrzynia biegów: automatyczna
X. silnik: benzynowy, spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 4 (dostarczony pojazd będzie
musiał posiadać stosowne oznaczenie spełnienia ww. normy)
XI. pojemność silnika nie mniejsza niż 1700 cm
XII. moc znamieniowa silnika nie mniejsza niż 150 KM
XIII. rodzaj nadwozia: sedan
XIV.

kolor nadwozia: lakier metalik, w kolorze ciemnym (czarny, granatowy, grafitowy, szary)

XV. wymiary:
1)

długość: min. 4690 mm

2)

szerokość: min. 1790 mm

3)

wysokość: min. 1440 mm

XVI. pojemność zbiornika paliwa: min. 60 litrów
XIV.

pojemność bagażnika: min. 500 litrów

XV. wyposażenie:
1) kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu
2) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
3) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
4) boczne poduszki powietrzne z przodu
5) kurtyny powietrzne
6) poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
7) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu samochodu
8) reflektory przednie Bi - ksenonowe ze spryskiwaczami reflektorów
9) światła przeciwmgielne z przodu
10) czujnik deszczu
11) podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
12) ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
13) ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania) lub równoważny
14) system kontroli ciśnienia w oponach
15) ESP ( system stabilizacji toru jazdy) lub równoważny
16) wspomaganie układu kierowniczego
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17) immobiliser
18) alarm
19) komputer pokładowy
20) zdalne sterowanie centralnego zamka
21) klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa
22) czujniki parkowania z przodu i tyłu samochodu
23) instalacja radiowa (min. 8 głośników)
24) wielofunkcyjna skórzana kierownica
25) radioodtwarzacz z CD i MP3 ze zintegrowaną zmieniarką płyt i możliwością obsługi
z kierownicy
26) system nawigacji satelitarnej z dokładną mapą Polski - instalowany przez producenta
oferowanego samochodu
27) podgrzewane fotele przednie
28) podgrzewane zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
29) elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
30) elektrycznie sterowany fotel pasażera z przodu samochodu
31) fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
32) regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
33) oświetlenie wnętrza zapewniające swobodną możliwość czytania przez osoby siedzące na tylnej
kanapie
34) przyciemnione szyby tylne samochodu
35) elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
36) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
37) tapicerka w kolorze ciemnym
38) uchwyty dla foteli pasażera z tyłu i przodu samochodu - samochód musi być wyposażony
w uchwyty dla pasażerów, zarówno z tyłu jaki i z przodu samochodu, które umożliwią komfort
w
podróżowaniu
(umożliwią
zachowanie
właściwej
pozycji
siedzącej
np.
w trakcie pokonywania przez samochód zakrętów lub wykonywania nagłych manewrów).
Zazwyczaj opisane uchwyty mocowane są pod sufitem nad drzwiami po stronie pasażerów.
Zamawiający pozostawia pełną swobodę wyboru Wykonawca jeżeli chodzi o sposób
i miejsce mocowania opisanych uchwytów.
39) obręcze kół ze stopów lekkich dla opon o wymiarach min. 17 cali – w ilości 4 sztuk
40) koło zapasowe lub dojazdowe
41) komplet opon zimowych
42) samochód musi być wyposażony w apteczkę
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43) samochód objęty gwarancją producenta
XIII Pozostałe wymagania dot. samochodu
Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy
prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki
przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
Samochód musi być zarejestrowany w Warszawie (oznaczenie na tablicach rejestracyjnych
i nalepce kontrolnej województwa mazowieckiego).
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat
najmu pojazdów:
1) finansowanie - koszt samochodu, rejestracja samochodu, przygotowanie samochodu do wydania,
przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór samochodu
w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa),
2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego
w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji
szkód, usługa Assistance – zakres terytorialny Europa. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw
nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją
usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy
pod wpływem alkoholu. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy
ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może
obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy w
zamian Zamawiającemu samochód o nie gorszych parametrach technicznych na tych samych warunkach
co samochód, który uległ szkodzie.
3) samochód zastępczy będzie dostępny w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania w
każdej sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z samochodu w tym w szczególności na czas naprawy,
przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny, w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej lub
szkody całkowitej; w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją
zapewnienia samochodu o nie gorszych parametrach, roczniku nie starszym niż rok od samochodu
będącego w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy samochód zastępczy do miejsca
wyznaczonego przez Zamawiającego.
4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko – lakiernicze
w autoryzowanych stacjach obsługi, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe
wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej stacji obsługi na terenie
Warszawy
5) serwis ogumienia – wymiana sezonowa opon przed każdym sezonem (opony letnie
i zimowe uznanego producenta), składowanie opon nieużytkowanych, jeden punkt serwisowy na terenie
Warszawy. Ponadto opony powinny zapewnić odpowiednio do klasy samochodu poziom standardu
bezpieczeństwa. Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po
przejechaniu 40 tysięcy kilometrów.
6) usługa holowania samochodów
7) karty serwisowe, administrowanie systemem serwisowym
8) system raportowania z możliwością ustalenia centrów kosztów
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9) stacja obsługi oferowanych samochodów osobowych na terenie m. st. Warszawy.
2. Oferowany samochód osobowy musi być w dniu podpisania protokołu przekazania sprawdzony pod
względem technicznym i gotowy do użytkowania.
3. Samochody osobowe będą wykorzystywane do przewozu osób. Kierowcami tych samochodów będą
upoważnieni pracownicy Zamawiającego.
4. limit przebiegu kilometrów wynosi 25 000 km rocznie
5. Opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów nie może przekroczyć ….. zł za każdy
przejechany km powyżej ustalonego rocznego limitu km.

Załącznik nr 2 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
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Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach Umowy Nr
………………………………………...
Przedmiot dostawy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą Wykonawcy.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
III. Kompletność wykonania*:
1. TAK
2. NIE – uwagi / zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IV. Przekazanie wymaganych dokumentów**.
1. TAK
2. NIE – uwagi / zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VI. Końcowy wynik przyjęcia*:
1. Pozytywny
2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
__________________________
___________________________
Imię i Nazwisko
Imię i Nazwisko
Stanowisko osoby upoważnionej
Stanowisko osoby upoważnionej
do podpisu w imieniu Zamawiającego
do podpisu w imieniu Wykonawcy
___________________________ ___________________________
[Data] [Data]
* - Niepotrzebne skreślić
** - Zgodnie z umową o ile jest wymagany

Załącznik Nr 3 do SIWZ
RZP 110/U/11
Formularz ofertowy
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Do:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 00 – 695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47 A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
…………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………….
Ja / my niżej podpisany/i
…………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.....................................................................................................................................
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej)
NIP: …....................................................................... REGON:
…................................................................................
Tel. …......................................................................... Fax.
…................................................................................
http// …....................................................................... e – mail:
…................................................................................
(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy (firmy)i dokładne adresy wszystkich Wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)
Osoba do kontaktów: ....................................................
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ (wraz z załącznikami i wyjaśnieniami Zamawiającego
dotyczącymi zapytań Wykonawców do SIWZ) i uznajemy się związanymi określonymi w niej
zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.
3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:
a)
miesięczną stawkę czynszu za najem samochodu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do
SIWZ - .................................................................................zł brutto (słownie złotych:
………………….………………………………………………………….…),
b)
cenę (wynagrodzenie, o którym mowa w lit. a X 48 miesięcy):
......................................................zł brutto (słownie złotych: ………………….……………),
c)
opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów: ……………………………… zł
brutto (słownie złotych: ………………….……………),
d)
Marka oferowanego samochodu ……………………………….(proszę podać nazwę
marki samochodu)
e)
Nazwa modelu samochodu……………………………… (proszę podać nazwę modelu
samochodu)
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4. Oświadczam/y, że oferowane ceny są stałe i obowiązują przez cały okres realizacji zamówienia.
5. Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
6. Oświadczamy, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać sami/ powierzymy
podwykonawcom* w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*.
9. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
......................................................................................................................................................
11. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach.
12. Podajemy numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium:
…………………………………………………………………………………………………..
13. Załącznikami do niniejszej oferty, są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone według wzoru
określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego
w załączniku Nr 5 do SIWZ;
3) Tabela nr 1 - Szczegółowy opis danych technicznych oferowanego samochodu osobowego.

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)

* Właściwe wypełnić
Tabela nr 1
Szczegółowy opis parametrów oferowanego samochodu osobowego
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Minimalne parametry samochodu osobowego – wymagane
przez Zamawiającego
rok produkcji: 2011 lub 2012
Skrzynia biegów: automatyczna
Silnik: benzynowy, spełniający co najmniej normę emisji
spalin Euro 4 (dostarczony pojazd będzie musiał posiadać
stosowne oznaczenie spełnienia ww. normy)
Pojemność silnika nie mniejsza niż 1700 cm
Moc znamieniowa silnika nie mniejsza niż 150 KM
Rodzaj nadwozia: sedan
Kolor nadwozia: lakier metalik, w kolorze ciemnym
(czarny, grafitowy, granatowy, szary)
wymiary:

Parametry samochodu osobowego oferowanego
przez Wykonawcę

44) długość: min. 4690 mm
45) szerokość: min. 1790 mm
46) wysokość: min. 1440 mm
9.

pojemność zbiornika paliwa: min. 60 litrów

10.
11.

pojemność bagażnika: min. 500 litrów
wyposażenie:
4)

kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu

5)

poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

6)

boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

7)

boczne poduszki powietrzne z przodu

8)

kurtyny powietrzne

9)

poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy

10) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu
samochodu
11) reflektory
przednie
Bi
spryskiwaczami reflektorów

-

ksenonowe

ze

12) światła przeciwmgielne z przodu
13) czujnik deszczu
14) podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
15) ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania
16) ASR (system optymalizacji przyczepności podczas
przyspieszania) lub równoważny
17) system kontroli ciśnienia w oponach
18) ESP ( system stabilizacji toru jazdy) lub równoważny
19) wspomaganie układu kierowniczego
20) immobiliser
21) alarm
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22) komputer pokładowy
23) zdalne sterowanie centralnego zamka
24) klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa
25) czujniki parkowania z przodu i tyłu samochodu
26) instalacja radiowa (min. 8 głośników)
27) wielofunkcyjna skórzana kierownica
28) radioodtwarzacz z CD i MP3 ze zintegrowaną
zmieniarką
płyt
i
możliwością
obsługi
z kierownicy
29) system nawigacji satelitarnej z dokładną mapą Polski
- instalowany przez producenta oferowanego
samochodu
30) podgrzewane fotele przednie
31) podgrzewane zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
32) elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią
ustawień
33) elektrycznie sterowany fotel pasażera z przodu
samochodu
34) fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
35) regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
36) oświetlenie
wnętrza
zapewniające
swobodną
możliwość czytania przez osoby siedzące na tylnej
kanapie
37) przyciemnione szyby tylne samochodu
38) elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
39) elektrycznie
zewnętrzne

sterowane

i podgrzewane

lusterka

40) tapicerka w kolorze ciemnym
41) uchwyty dla foteli pasażera z tyłu i przodu
samochodu - samochód musi być wyposażony
w uchwyty dla pasażerów, zarówno z tyłu jaki i z
przodu samochodu, które umożliwią komfort w
podróżowaniu (umożliwią zachowanie właściwej
pozycji siedzącej np. w trakcie pokonywania przez
samochód zakrętów lub wykonywania nagłych
manewrów). Zazwyczaj opisane uchwyty mocowane
są pod sufitem nad drzwiami po stronie pasażerów.
Zamawiający pozostawia pełną swobodę wyboru
Wykonawca jeżeli chodzi o sposób i miejsce
mocowania opisanych uchwytów.
42) obręcze kół ze stopów lekkich dla opon o wymiarach
min. 17 cali – w ilości 4 sztuk
43) koło zapasowe lub dojazdowe
44) komplet opon zimowych
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45) samochód musi być wyposażony w apteczkę
46) samochód objęty gwarancją producenta

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do SIWZ
RZP 110/U/11
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...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
………………………………………………………...……………………………………………,
oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3 ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
RZP 110/U/11

...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
………………………………………………………...……………………………………………,
oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)

Komisja Przetargowa:
Przewodniczący komisji – Zbigniew Zieliński

- …………………………………..

Członek komisji

- …………………………………..

– Daniel Starachowski

Członek komisji – Daniel Maksym

- …………………………………..

Sekretarz komisji – Malwina Rymkiewicz

- …………………………………..
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