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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  

3. NIP Zamawiającego:  525-21-80-487 

4. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ipn.gov.pl/  

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-33/18 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp) 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp) 

1. Przedmiotem zamówienia jest najem 14 samochodów przez okres 48 miesięcy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp)  

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od dnia wydania przedmiotu zamówienia lub do 

wyczerpania kwoty na jaką zostanie zawarta umowa. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp) 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności: 

1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech (3) lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, co najmniej trzy (3) usługi tego samego rodzaju polegające na najmie 

co najmniej 10 samochodów osobowych przez okres minimum 36 miesięcy (każdy 

najem);  

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  

ust. 1 Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu informacje 

zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdz. IX SIWZ.  

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki 

Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie 

wykluczeniem z postępowania. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

http://www.ipn.gov.pl/
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ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi 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.  

4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,   

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 5 a Pzp) 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 

 art. 24 Pzp. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                         

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 i kadrowych, które są 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.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  

art. 24 ust. 8 Pzp. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                     

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

(art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawca przesyła w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jednolity dokument JEDZ sporządzony zgodnie 

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz 

art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przesyła  

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jednolity 

dokument JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego  

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 

ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 
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3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

2) zaświadczenia 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 zawarł 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, 

3) 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 ubezpieczenia 

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 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, 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia dowodów,                            
czy usługi wskazane w wykazie usług zamieszczonym w Części IV sekcji C pkt 1b JEDZ zostały 

wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,                  

w celu potwierdzenia braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o niepodleganiu wykluczeniu podwykonawców  

w dokumentach, o których mowa w ust. 2. 

6. Dokumenty wymienione w ust. 3 i 4 mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe dokumenty w formie oryginałów. 

Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 

potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem 

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 
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8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 – składa dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 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 (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

 W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 Wykonawca 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  

na 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 Pzp (dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

9. 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 

powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym  

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania  

tej osoby. 

10. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,  

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu 

wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę minimum 1 osobę wykonującą czynności w zakresie realizacji zamówienia (osoba 

wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym), jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

12. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy 

Wykonawca powinien oświadczyć w Formularzu ofertowym, że minimum 1 osoba wykonująca 

czynności w zakresie realizacji zamówienia (osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym), 

będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.  

13. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje 

się przedłożyć do wglądu część A i B dokumentu RCA dla osoby, o której mowa w ust. 12. 
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X. INFIRMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną 

z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  

i informacji za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1219). Nr faksu Zamawiającego: (22) 581-88-14, adres e-mail: 

wzp@ipn.gov.pl. 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu 

przekazanego faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1219). 

3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej,  

z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich 

w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie  

art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną.  

5. JEDZ należy przesłać na adres email: wzp@ipn.gov.pl. 

1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.; 

2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać  

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym  

z ww. formatów; 

3) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie; 

4) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 

hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami 

oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia  

(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-

source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych; 

5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w formularzu ofertowym (załącznik 

nr 1 do SIWZ); 

6) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, 

aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego 

JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy; 

mailto:wzp@ipn.gov.pl
mailto:wzp@ipn.gov.pl
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7) datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ  

z serwera pocztowego Zamawiającego;  

8) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga 

szyfrowania tego dokumentu.  

6. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym 

były opatrzone numerem sprawy: BAG-33/18. 

7. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jacek Maraszek. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 Forma wadium: 

Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) w 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca 

terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.  

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: NBP O/O 

w Warszawie  26 1010 1010 0092 9213 9120 1000. 

Zaleca się, aby w treści przelewu Wykonawcy wpisali numer NIP. 

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 

w oryginale w pokoju nr 410 Biura Budżetu i Finansów w budynku IPN  

przy ul. Wołoskiej 7, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia 

dokonane przez osobę przyjmującą dokument.  

3. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał  

za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota 

wniesionego wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię 

dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 

4. Pozostałe informacje dotyczące wadium 

Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1, 1a 

i 2 ustawy Pzp. 
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Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym 

zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie 

ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej  

co najmniej cenie oferty; 

4) umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie 

oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 

oferty; oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), 

to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, wystawionego na reprezentanta 

Wykonawcy przez osoby do tego umocowane; 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 

poświadczonej notarialnie kopi; 

6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 

9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć 

klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca 

się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie”. Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
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1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, tj. przedstawić oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania w formie jednolitego dokumentu JEDZ 

sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego  

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie  

art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 
Ponadto w przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, każdy z Wykonawców zostanie wezwany do 

dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdz. IX ust. 3 SIWZ. W odniesieniu  

do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę będą mogli 

dostarczyć jeden wspólny dokument; 

3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera)  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia  

lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy 

konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne 

dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy 

należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 

1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie  

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub 

czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  

i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 

6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) kopertę należy opisać następująco: 

INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

OFERTA  NA: 

„NAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW” 
- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.07.2018 r., godz. 11.00 - 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

9) UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 

terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 
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1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane 

przed upływem terminu składania ofert; 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"ZMIANA"; 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy; 

6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty; 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa – 

Kancelaria do dnia 18.07.2018 r., godz. 10.00. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy  

ul. Wołoskiej 7, pok. 223 w dniu 18.07.2018 r., godz. 11.00. 

4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia 

ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych 

przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane 

powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie 

ogólnodostępnej. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). Cena oferty musi wynikać z Formularza 

Ofertowego (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty 

wykonania przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia, w 

szczególności: cenę przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, serwisu, 

okresowych przeglądów, sezonowej wymiany opon, zapewnienia pojazdu zastępczego. 

2. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie 

rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

4. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 

Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert 

przypisując im odpowiednią wagę procentową: 

 

Kryterium Waga % 

Cena (brutto) 60 

Skrócenie terminu wydania samochodów 20 

Opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad 

maksymalny przebieg  
20 

 

Kryterium „Cena”: 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 

zgodnie z poniższym wzorem: 

C = 
Co

C min
  x 100 x 60% 

 
C –liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena”, 

C min – najniższa cena oferty, 

Co – cena oferty badanej. 

Kryterium „Skrócenie terminu wydania samochodów”: 

Ocenie będzie podlegać skrócenie terminu wydania samochodów. Zamawiający oczekuje 

skrócenia terminu i podania go w dniach. Najwięcej punktów za to kryterium otrzyma 

Wykonawca, który przedstawi największą liczbę dni, o które zostanie skrócony termin wydania 

samochodów. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza skracać terminu wydania samochodów  

– w treści pkt 3 „Formularza ofertowego” (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać „0”. 

Maksymalny okres wydania samochodów to 90 dni od daty zawarcia umowy.  

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 

zgodnie z poniższym wzorem: 

 T = 
maxT

To
  x 100 x  20% 

 

T – liczba otrzymanych punktów za kryterium „skrócenie terminu wydania samochodów”, 

To – liczba dni o które będzie skrócony termin wydania samochodów oferty ocenianej, 

T max. – największa liczba dni o które będzie skrócony termin wydania samochodów  

o największą liczbę dni. 

 

Kryterium „Opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg”  

Opłata dotyczy 1 km po przekroczeniu limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg określony 

w OPZ (Załącznik nr 3 do SIWZ) określony dla samochodu z każdego segmentu. 
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Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

 

O = 
Ob

On
  x 100 x  20% 

 

O – liczba punktów w kryterium opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad 

maksymalny przebieg określony w OPZ (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 On – najniższa opłata ofertowa brutto spośród badanych ofert, 

 Ob – opłata brutto badanej oferty.    

3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  

za wszystkie kryteria łącznie: 

Σ = C + T +O 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert chyba,  

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

 

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej 

z następujących form: 

1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 

26 1010 1010 0092 9213 9120 1000; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. 

3.  Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność 

na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych 

dokumentów. Poręczenie musi zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów  

(art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości 

uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się 

od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. Gwarancja lub poręczenie musi 

obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji lub poręczenia. 
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 Wypłata z gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania 

wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na 

żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 

majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

4.   Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę, w tym 

również obowiązku Wykonawcy względem Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

rękojmi na przedmiot umowy. 

5.  Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 100% kwoty 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  

go za należycie wykonane. 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp) 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera 

wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 

XX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych  

w art. 144 ustawy Pzp. 

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w zakresie wynagrodzenia  

w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę uregulowanego  

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

(Dz. U. Nr 200, 1679 ze zm.).  

3) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań w zakresie marki/modelu samochodu w przypadku zakończenia produkcji lub 

braku dostępności na rynku pod warunkiem że samochód będzie posiadał parametry nie 

gorsze od oferowanej marki/ modelu i nie spowoduje podwyższenia ceny. 

XXI.   SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  

do SIWZ. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 

ust. 1 pkt 17 Pzp) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.). 

XXIII. INNE  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  (art. 36 ust. 2 pkt  2, 3, 7, 8 Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień, o których mowa w art. 67  

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego. 

2. Załącznik nr 2 – instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu JEDZ sporządzonego zgodnie 

ze wzorem  standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
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Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 

dyrektywy 2014/25/UE.  

3. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia. 

4. Załącznik nr 4 – wzór umowy.  

5. Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna. 

6. Załącznik nr 6 – instrukcja wypełniania JEDZ. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

(Załącznik nr 1 do umowy) 

 

…………………………………………………… 
                     (pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 
(FORMU LAR Z  OFE R TOW Y) 

 
WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 

Adres siedziby:.............................................................................................................................................. 

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

Telefon: .................................................................................................................... 

Fax: ....................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ...........................................................................  

(Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. adres, nr faxu lub  

e-mail) 

NIP: .................................................................. 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - 

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU    

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa   

                                                            

Składamy ofertę na: 

NAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW  
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, 

stanowiącym załącznik do SIWZ, za łączną kwotę wynagrodzenia: 

…………………….. zł brutto  

(słownie: …….....................................................................................................................................) 

wraz z obowiązującym podatkiem VAT. 

Kwota powyższa została wyliczona zgodnie z poniższą tabelą: 
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Lp. Segment samochodu 
Ilość 

samochodów 

Miesięczny 

czynsz najmu za 

1 samochód 

brutto 

 

Ilość 

miesięcy 

 

Łączna opłata 

brutto 

za świadczenie 

usługi  

za dane pojazdy 

(zł) 

(kol. 3 x 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Segment „C” typu 

kombi 
4 szt.  48  

2 Segment „D”* 6 szt.  48  

3 
Segment „D”* typu 

kombi 
2 szt.  48  

4 Segment „Minibus” 1 szt.  48  

5 
Samochód osobowo-

dostawczy 
1 szt.  48  

RAZEM  

 

* Zaoferowane przez Wykonawcę samochody z segmentu „D” muszą być jednej marki. 

Oferujemy skrócenie terminu wydania samochodów o ………… dni. 

Opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg samochodów, 

określony dla samochodu z każdego segmentu w Załączniku nr 3 (OPZ), wynosi: …….. zł 

brutto (tj.: z podatkiem 23% VAT). 
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Segment „C” typu kombi 

Oferowana marka: ……………….……… model: …………………………… 

Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

1. 
Samochód osobowy 5 drzwiowy 5 miejscowy 

typu kombi, 
 

2. Szerokość min. 1780 mm (bez lusterek),  

3. Rozstaw osi min. 2630 mm,  

4. 
Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny 

lub szary/grafitowy, 
 

5. 
Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze 

nadwozia, 
 

6. 
Pojemność bagażnika min 540 dm3 (z kołem 

pełnowymiarowym lub dojazdowym), 
 

7. Silnik wysokoprężny,  

8. Pojemność silnika od 1,6 dm3 do 2.0 dm3,  

9. Moc silnika min. 150 KM,  

10. Norma emisji spalin EURO 6,  

11. 
Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub 

automatyczna, 
 

12. Napęd na koła przednie,  

13. 
Poduszki powietrzne przednie i boczne 

kierowcy i pasażera, 
 

14. Kurtyny powietrzne,  

15. 
System wspomagania awaryjnego 

hamowania, 
 

16. System kontroli trakcji,  

17. System stabilizacji toru jazdy,  

18. 

Fabryczny system wspomagania parkowania 

(minimum czujniki parkowania z przodu i z 

tyłu), 

 

19. Przednie światła przeciwmgielne,  

20. 
Światła do jazdy dziennej w technologii 

LED, 
 

21. 
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 

płaszczyznach, 
 

22. Kierownica wielofunkcyjna,  

23. 

Fotele przednie z regulacją wysokości oraz 

regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

min. dla fotela kierowcy, 

 

24. Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń,  

25. Klimatyzacja automatyczna,  

26. 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane 

i podgrzewane, 
 

27. Komputer pokładowy,  

28. Tempomat,  
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Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

29. 
Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i 

tył, 
 

30. 
Lusterko wsteczne automatycznie 

ściemniające się, 
 

31. Podłokietnik przód i tył,  

32. 

Fabryczny radioodtwarzacz z wyświetlaczem 

dotykowym, z możliwością odtwarzania 

MP3, z wyjściem USB i funkcją zestawu 

głośnomówiącego Bluetooth, 

 

33. Tapicerka w kolorze ciemnym,  

34. Immobiliser,  

35. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza,  

36. 
Centralny zamek na wszystkie drzwi 

sterowany pilotem, 
 

37. Komplet dywaników gumowych,  

38. 
Wykładzina gumowa bagażnika o 

powierzchni antypoślizgowej, 
 

39. 
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub 

dojazdowe, 
 

40. Obręcze kół ze stopów lekkich,  

41. 

Komplet opon zimowych i letnich o 

parametrach odpowiadających osiągom 

modelu samochodu rok produkcji 2018, 

 

42. Kamizelka odblaskowa,  

43. Gaśnica,  

44. Trójkąt ostrzegawczy,  

45. 
Apteczka samochodowa wg normy DIN 

13164, 
 

46. 

Zamontowany w 1 (jednym) samochodzie 

hak holowniczy z możliwością szybkiego 

demontażu i montażu, 

 

47. Rok produkcji 2018.  
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Segment „D” 

Oferowana marka: ……………….……… model: …………………………… 

Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

1. 
Samochód osobowy 4 lub 5 drzwiowy 5 

miejscowy, 
 

2. Szerokość min. 1800 mm (bez lusterek),  

3. Rozstaw osi min. 2700 mm,  

4. 
Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny 

lub szary/grafitowy, 
 

5. 
Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze 

nadwozia, 
 

6. 
Pojemność bagażnika min 530 dm3 (z kołem 

pełnowymiarowym lub dojazdowym), 
 

7. Silnik wysokoprężny lub benzynowy,  

8. Pojemność silnika 1.9 dm3 - 2.0 dm3,  

9. Moc silnika min. 170 KM,  

10. Norma emisji spalin EURO 6,  

11. 
Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub 

automatyczna, 
 

12. Napęd na koła przednie,  

13. 
Poduszki powietrzne przednie i boczne 

kierowcy i pasażera, 
 

14. Kurtyny powietrzne,  

15. 
System wspomagania awaryjnego 

hamowania, 
 

16. System kontroli trakcji,  

17. System stabilizacji toru jazdy,  

18. Asystent pasa ruchu,  

19. 

Fabryczny system wspomagania parkowania 

(minimum czujniki parkowania z przodu i z 

tyłu), 

 

20. 
Reflektory przednie Bi-ksenonowe lub w 

technologii LED, 
 

21. Przednie światła przeciwmgielne,  

22. 
Światła do jazdy dziennej w technologii 

LED, 
 

23. System doświetlania zakrętów,  

24. System kontroli ciśnienia w oponach,  

25. 
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 

płaszczyznach, 
 

26. Kierownica skórzana wielofunkcyjna,  

27. 

Fotele przednie z regulacją wysokości oraz 

regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

min. dla fotela kierowcy, 

 

28. Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń,  
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Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

29. 
Klimatyzacja automatyczna minimum 

dwustrefowa, 
 

30. 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane 

i podgrzewane, 
 

31. Komputer pokładowy,  

32. Tempomat aktywny,  

33. Czujnik deszczu,  

34. 
Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i 

tył, 
 

35. Tylne szyby przyciemniane,  

36. 
Lusterko wsteczne automatycznie 

ściemniające się, 
 

37. Podłokietnik przód i tył,  

38. 

Fabryczny radioodtwarzacz z dotykowym 

wyświetlaczem, z możliwością odtwarzania 

MP3, z wyjściem USB i funkcją zestawu 

głośnomówiącego Bluetooth, 

 

39. 
Instalacja radiowa + głośniki z przodu i z tyłu 

fabrycznie zamontowane, 
 

40. Tapicerka w kolorze ciemnym,  

41. 
Gniazdo zasilające 12 V dla pasażerów tylnej 

kanapy, 
 

42. Immobiliser,  

43. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza,  

44. 
Centralny zamek na wszystkie drzwi 

sterowany pilotem, 
 

45. 
Komplet dywaników gumowych i 

welurowych, 
 

46. 
Wykładzina gumowa bagażnika o 

powierzchni antypoślizgowej, 
 

47. 
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub 

dojazdowe, 
 

48. 
Obręcze kół ze stopów lekkich o rozmiarze 

co najmniej 17 cali, 
 

49. 

Komplet opon zimowych i letnich o 

parametrach odpowiadających osiągom 

modelu samochodu rok produkcji 2018, 

 

50 Kamizelka odblaskowa,  

51 Gaśnica,  

52 Trójkąt ostrzegawczy,  

53 
Apteczka samochodowa wg normy DIN 

13164, 
 

54 Rok produkcji 2018.  
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Segment „D” – typu kombi 

Oferowana marka: ……………….……… model: …………………………… 

Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

1. 
Samochód osobowy 4 lub 5 drzwiowy 5 

miejscowy, 
 

2. Szerokość min. 1800 mm (bez lusterek),  

3. Rozstaw osi min. 2700 mm,  

4. 
Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny 

lub szary/grafitowy, 
 

5. 
Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze 

nadwozia, 
 

6. 
Pojemność bagażnika min 530 dm3 (z kołem 

pełnowymiarowym lub dojazdowym), 
 

7. Silnik wysokoprężny lub benzynowy,  

8. Pojemność silnika 1.9 dm3 - 2.0 dm3,  

9. Moc silnika min. 170 KM,  

10. Norma emisji spalin EURO 6,  

11. 
Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub 

automatyczna, 
 

12. Napęd na koła przednie,  

13. 
Poduszki powietrzne przednie i boczne 

kierowcy i pasażera, 
 

14. Kurtyny powietrzne,  

15. 
System wspomagania awaryjnego 

hamowania, 
 

16. System kontroli trakcji,  

17. System stabilizacji toru jazdy,  

18. Asystent pasa ruchu,  

19. 

Fabryczny system wspomagania parkowania 

(minimum czujniki parkowania z przodu i z 

tyłu), 

 

20. 
Reflektory przednie Bi-ksenonowe lub w 

technologii LED, 
 

21. Przednie światła przeciwmgielne,  

22. 
Światła do jazdy dziennej w technologii 

LED, 
 

23. System doświetlania zakrętów,  

24. System kontroli ciśnienia w oponach,  

25. 
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 

płaszczyznach, 
 

26. Kierownica skórzana wielofunkcyjna,  

27. 

Fotele przednie z regulacją wysokości oraz 

regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

min. dla fotela kierowcy, 

 

28. Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń,  
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Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

29. 
Klimatyzacja automatyczna minimum 

dwustrefowa, 
 

30. 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane 

i podgrzewane, 
 

31. Komputer pokładowy,  

32. Tempomat aktywny,  

33. Czujnik deszczu,  

34. 
Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i 

tył, 
 

35. Tylne szyby przyciemniane,  

36. 
Lusterko wsteczne automatycznie 

ściemniające się, 
 

37. Podłokietnik przód i tył,  

38. 

Fabryczny radioodtwarzacz z dotykowym 

wyświetlaczem, z możliwością odtwarzania 

MP3, z wyjściem USB i funkcją zestawu 

głośnomówiącego Bluetooth, 

 

39. 
Instalacja radiowa + głośniki z przodu i z tyłu 

fabrycznie zamontowane, 
 

40. Tapicerka w kolorze ciemnym,  

41. 
Gniazdo zasilające 12 V dla pasażerów tylnej 

kanapy, 
 

42. Immobiliser,  

43. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza,  

44. 
Centralny zamek na wszystkie drzwi 

sterowany pilotem, 
 

45. 
Komplet dywaników gumowych i 

welurowych, 
 

46. 
Wykładzina gumowa bagażnika o 

powierzchni antypoślizgowej, 
 

47. 
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub 

dojazdowe, 
 

48. 
Obręcze kół ze stopów lekkich o rozmiarze 

co najmniej 17 cali, 
 

49. 

Komplet opon zimowych i letnich o 

parametrach odpowiadających osiągom 

modelu samochodu rok produkcji 2018, 

 

50 Kamizelka odblaskowa,  

51 Gaśnica,  

52 Trójkąt ostrzegawczy,  

53 
Apteczka samochodowa wg normy DIN 

13164, 
 

54 Rok produkcji 2018.  
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Segment „Minibus” 

Oferowana marka: ……………….……… model: …………………………… 

Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

1. 
Samochód typu bus przeszklony o ilości 

miejsc 8 + 1, 
 

2. Długość nadwozia powyżej 5000 mm,  

3. Wysokość całkowita poniżej 2300 mm,  

4. 
Lakier nadwozia – granatowy, niebieski 

ciemny, grafitowy lub srebrny, 
 

5. 
Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z 

szybami ogrzewanymi, z wycieraczką, 
 

6. 
Możliwość szybkiego demontażu dwóch 

tylnych rzędów siedzeń, 
 

7. 
Szyby w tylnej części nadwozia 

przyciemnione, 
 

8. Silnik wysokoprężny,  

9. Pojemność silnika od 1.9 dm3 do 3.0 dm3,  

10. Moc silnika min. 130 KM,  

11. Norma emisji spalin EURO 6,  

12. Napęd na koła przednie,  

13. 
Poduszki powietrzne dla kierowcy i 

pasażerów obok kierowcy, 
 

14. Systemy ABS, ESP,  

15. 

System wspomagania parkowania (minimum 

czujniki parkowania z przodu i z tyłu) z 

wizualizacją na wyświetlaczu, 

 

16. Przednie światła przeciwmgielne,  

17. Światła do jazdy dziennej  

18. Kolumna kierownicy regulowana,  

19. 
Kierownica wielofunkcyjna obsługująca 

m.in. radioodtwarzacz i tempomat, 
 

20. 
Fotel kierowcy regulowany z 

podłokietnikiem, 
 

21. 

Klimatyzacja automatyczna z nawiewem na 

przód i na tylną część kabiny (przedział 

pasażerski), 

 

22. 
Ogrzewanie przedniej oraz tylnej części 

kabiny (przedziału pasażerskiego), 
 

23. 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane 

i podgrzewane, 
 

24. Komputer pokładowy,  

25. Tempomat,  

26. 
Szyby boczne przednie sterowane 

elektrycznie, 
 

27. 
Lusterko wsteczne automatycznie 

ściemniające się, 
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Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

28. 

Fabryczny radioodtwarzacz z możliwością 

odtwarzania MP3, z funkcją zestawu 

głośnomówiącego Bluetooth, 

 

29. Głośniki w przedniej i tylnej części pojazdu,  

30. Tapicerka w kolorze ciemnym,  

31. Immobiliser,  

32. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza,  

33. 
Centralny zamek na wszystkie drzwi 

sterowany pilotem, 
 

34. Komplet dywaników gumowych,  

35. 
Koło zapasowe pełnowymiarowe i narzędzia 

do wymiany koła, 
 

36. 

Komplet opon zimowych i letnich o 

parametrach odpowiadających osiągom 

modelu samochodu rok produkcji 2018, 

 

37. Kamizelka odblaskowa,  

38. Gaśnica,  

39. Trójkąt ostrzegawczy,  

40. 
Apteczka samochodowa wg normy DIN 

13164, 
 

41. Rok produkcji 2018.  

 



25  

Samochód osobowo-dostawczy 

Oferowana marka: ……………….……… model: …………………………… 

Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

1. 
Samochód osobowo-dostawczy 5 drzwiowy, 

5 miejscowy  
 

2. Szerokość min. 1780 mm (bez lusterek),  

3. Rozstaw osi min. 2630 mm,  

4. 
Lakier nadwozia – granatowy, niebieski 

ciemny, grafitowy lub srebrny, 
 

5. 
Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze 

nadwozia, 
 

6. 

Pojemność bagażnika przy siedzeniach 

rozłożonych min 650 dm3 (z kołem 

pełnowymiarowym lub dojazdowym), przy 

siedzeniach złożonych min. 1350 l / przy 

wyjętych fotelach – min. 3000 l 

 

7. Wysokość bagażnika min. 1100 mm  

8. Silnik wysokoprężny,  

9. Pojemność silnika od 1.6 dm3 do 2.0 dm3,  

10. Moc silnika min. 120 KM,  

11. Norma emisji spalin EURO 6,  

12. 
Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub 

automatyczna,  
 

13. Napęd na koła przednie,  

14. 
Poduszki powietrzne przednie i boczne 

kierowcy i pasażera, 
 

15. Kurtyny powietrzne,  

16. 
System wspomagania awaryjnego 

hamowania, 
 

17. System kontroli trakcji,  

18. System stabilizacji toru jazdy,  

19. Czujniki parkowania z tyłu,  

20. Przednie światła przeciwmgielne,  

21. 
Światła do jazdy dziennej w technologii 

LED, 
 

22. 
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 

płaszczyznach, 
 

23. Kierownica wielofunkcyjna,  

24. 

Fotele przednie z regulacją wysokości oraz 

regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

min. dla fotela kierowcy, 

 

25. 

Dzielone i składane oparcia tylnych siedzeń, 

trzy siedzenia oddzielne; Możliwość 

szybkiego demontażu tylnych rzędów 

siedzeń, 
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Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne 

26. Klimatyzacja automatyczna,  

27. 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane 

i podgrzewane, 
 

28. Komputer pokładowy,  

29. Tempomat,  

30. 
Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i 

tył, 
 

31. 
Szyby przyciemniane tylnej części nadwozia 

(druga i trzecia boczna z obu stron i tylna) 
 

32. 
Lusterko wsteczne automatycznie 

ściemniające się, 
 

33. Podłokietnik przód i tył,  

34. 

Fabryczny radioodtwarzacz z ekranem 

dotykowym, wyjściem USB i funkcją 

zestawu głośnomówiącego Bluetooth,  

 

35. Tapicerka w kolorze ciemnym,  

36. Immobiliser,  

37. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza,  

38. 
Centralny zamek na wszystkie drzwi 

sterowany pilotem, 
 

39. Komplet dywaników gumowych,  

40. 
Wykładzina gumowa bagażnika o 

powierzchni antypoślizgowej, 
 

41. 
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub 

dojazdowe, 
 

42. Obręcze kół ze stopów lekkich,  

43. 

Komplet opon zimowych i letnich o 

parametrach odpowiadających osiągom 

modelu samochodu rok produkcji 2018, 

 

44. Kamizelka odblaskowa,  

45. Gaśnica,  

46. Trójkąt ostrzegawczy,  

47. 
Apteczka samochodowa wg normy DIN 

13164, 
 

48. 
Zamontowany hak holowniczy z możliwością 

szybkiego demontażu i montażu, 
 

49. Rok produkcji 2018.  

OŚWIADCZAMY, ŻE  

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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4. Zatrudniamy min. 1 osobę na umowę o pracę, która będzie odpowiadała za bezpośredni kontakt z 

Zamawiającym, tj. Pan/Pani……………………………, tel. ……………..,  

e-mail ……………………………… 

5. Jestem/nie jestem(*)  Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorców. (*) niepotrzebne 

skreślić 

6. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że samochody, za pomocą których świadczona będzie usługa posiadają 

paramenty techniczne określone  w załączniku nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

8. Hasło dostępu do pliku JEDZ: …………………….. 

9. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:  

 ………………………………, tel. …………………….,  e-mail: ………………………………… 

10. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:  

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

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

................................................., dnia .......................................  

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawi 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* - niepotrzebne skreślić 
 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym 

status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

(Załącznik nr 2  do umowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest najem długoterminowy tj. przez okres 48 miesięcy, 

fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w roku 2018 samochodów  
o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym poniżej, na potrzeby Centrali IPN oraz 

Oddziałów IPN. 
 

 

Opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych i wyposażenia samochodów 

 

Segment „C” typu kombi – 4 szt. (1 szt. Oddział IPN w Białymstoku, 1 szt. Oddział IPN  

w Gdańsku, 1 szt. Oddział IPN w Krakowie, 1 szt. Oddział IPN w Szczecinie) 

 

Nadwozie 

1. Samochód osobowy 5 drzwiowy 5 miejscowy typu kombi, 

2. Szerokość min. 1780 mm (bez lusterek), 

3. Rozstaw osi min. 2630 mm, 

4. Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny lub szary/grafitowy, 

5. Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia, 

6. Pojemność bagażnika min 540 dm3 (z kołem pełnowymiarowym lub dojazdowym), 

Silnik i napęd 

7. Silnik wysokoprężny, 

8. Pojemność silnika od 1,6 dm3 do 2.0 dm3, 

9. Moc silnika min. 150 KM, 

10. Norma emisji spalin EURO 6, 

11. Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub automatyczna, 

12. Napęd na koła przednie, 

Bezpieczeństwo 

13. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, 

14. Kurtyny powietrzne, 

15. System wspomagania awaryjnego hamowania, 

16. System kontroli trakcji, 

17. System stabilizacji toru jazdy, 

18. Fabryczny system wspomagania parkowania (minimum czujniki parkowania z przodu i z 

tyłu), 

19. Przednie światła przeciwmgielne, 

20. Światła do jazdy dziennej w technologii LED, 

Funkcjonalność i wyposażenie 

21. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, 

22. Kierownica wielofunkcyjna, 

23. Fotele przednie z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego min. 

dla fotela kierowcy, 

24. Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń, 

25. Klimatyzacja automatyczna, 

26. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, 

27. Komputer pokładowy, 

28. Tempomat, 
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29. Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i tył, 

30. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, 

31. Podłokietnik przód i tył, 

32. Fabryczny radioodtwarzacz z wyświetlaczem dotykowym, z możliwością odtwarzania 

MP3, z wyjściem USB i funkcją zestawu głośnomówiącego Bluetooth, 

33. Tapicerka w kolorze ciemnym, 

34. Immobiliser, 

35. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza, 

36. Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany pilotem, 

37. Komplet dywaników gumowych, 

38. Wykładzina gumowa bagażnika o powierzchni antypoślizgowej, 

39. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, 

40. Obręcze kół ze stopów lekkich, 

41. Komplet opon zimowych i letnich o parametrach odpowiadających osiągom modelu 

samochodu rok produkcji 2018, 

42. Kamizelka odblaskowa, 

43. Gaśnica, 

44. Trójkąt ostrzegawczy, 

45. Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164, 

46. Rok produkcji 2018. 

Dodatkowe wyposażenie 

47. W samochodzie dla Oddziału IPN w Gdańsku zamontowany hak holowniczy  

z możliwością szybkiego demontażu i montażu 

 

 

Segment „D” – 6 szt. (1 szt. Centrala IPN, 1 szt. Oddział IPN w Gdańsku, 1 szt. Oddział IPN  

w Katowicach, 1 szt. Oddział IPN w Poznaniu, 1 szt. Oddział IPN w Rzeszowie, 1 szt. Oddział 

IPN we Wrocławiu) 

 

Nadwozie 

1. Samochód osobowy 4 lub 5 drzwiowy 5 miejscowy, 

2. Szerokość min. 1800 mm (bez lusterek), 

3. Rozstaw osi min. 2700 mm, 

4. Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny lub szary/grafitowy, 

5. Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia, 

6. Pojemność bagażnika min 530 dm3 (z kołem pełnowymiarowym lub dojazdowym), 

Silnik i napęd 

7. Silnik wysokoprężny lub benzynowy, 

8. Pojemność silnika 1.9 dm3 - 2.0 dm3, 

9. Moc silnika min. 170 KM, 

10. Norma emisji spalin EURO 6, 

11. Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub automatyczna, 

12. Napęd na koła przednie, 

Bezpieczeństwo 

13. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, 

14. Kurtyny powietrzne, 

15. System wspomagania awaryjnego hamowania, 

16. System kontroli trakcji, 

17. System stabilizacji toru jazdy, 

18. Asystent pasa ruchu, 

19. Fabryczny system wspomagania parkowania (minimum czujniki parkowania z przodu i z 

tyłu), 
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20. Reflektory przednie Bi-ksenonowe lub w technologii LED, 

21. Przednie światła przeciwmgielne, 

22. Światła do jazdy dziennej w technologii LED, 

23. System doświetlania zakrętów, 

24. System kontroli ciśnienia w oponach, 

Funkcjonalność i wyposażenie 

25. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, 

26. Kierownica skórzana wielofunkcyjna, 

27. Fotele przednie z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego min. 

dla fotela kierowcy, 

28. Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń, 

29. Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa, 

30. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, 

31. Komputer pokładowy, 

32. Tempomat aktywny, 

33. Czujnik deszczu, 

34. Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i tył, 

35. Tylne szyby przyciemniane, 

36. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, 

37. Podłokietnik przód i tył, 

38. Fabryczny radioodtwarzacz z dotykowym wyświetlaczem, z możliwością odtwarzania 

MP3, z wyjściem USB i funkcją zestawu głośnomówiącego Bluetooth, 

39. Instalacja radiowa + głośniki z przodu i z tyłu fabrycznie zamontowane, 

40. Tapicerka w kolorze ciemnym, 

41. Gniazdo zasilające 12 V dla pasażerów tylnej kanapy, 

42. Immobiliser, 

43. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza, 

44. Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany pilotem, 

45. Komplet dywaników gumowych i welurowych, 

46. Wykładzina gumowa bagażnika o powierzchni antypoślizgowej, 

47. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, 

48. Obręcze kół ze stopów lekkich o rozmiarze co najmniej 17 cali, 

49. Komplet opon zimowych i letnich o parametrach odpowiadających osiągom modelu 

samochodu rok produkcji 2018, 

50. Kamizelka odblaskowa, 

51. Gaśnica, 

52. Trójkąt ostrzegawczy, 

53. Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164, 

54. Rok produkcji 2018. 

 

Segment „D” typu kombi – 2 szt. (Centrala IPN) 

 

Nadwozie 

1. Samochód osobowy 4 lub 5 drzwiowy 5 miejscowy, 

2. Szerokość min. 1800 mm (bez lusterek), 

3. Rozstaw osi min. 2700 mm, 

4. Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny lub szary/grafitowy, 

5. Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia, 

6. Pojemność bagażnika min 530 dm3 (z kołem pełnowymiarowym lub dojazdowym), 

Silnik i napęd 

7. Silnik wysokoprężny lub benzynowy, 

8. Pojemność silnika 1.9 dm3 - 2.0 dm3, 
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9. Moc silnika min. 170 KM, 

10. Norma emisji spalin EURO 6, 

11. Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub automatyczna, 

12. Napęd na koła przednie, 

Bezpieczeństwo 

13. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, 

14. Kurtyny powietrzne, 

15. System wspomagania awaryjnego hamowania, 

16. System kontroli trakcji, 

17. System stabilizacji toru jazdy, 

18. Asystent pasa ruchu, 

19. Fabryczny system wspomagania parkowania (minimum czujniki parkowania z przodu i z 

tyłu), 

20. Reflektory przednie Bi-ksenonowe lub w technologii LED, 

21. Przednie światła przeciwmgielne, 

22. Światła do jazdy dziennej w technologii LED, 

23. System doświetlania zakrętów, 

24. System kontroli ciśnienia w oponach, 

Funkcjonalność i wyposażenie 

25. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, 

26. Kierownica skórzana wielofunkcyjna, 

27. Fotele przednie z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego min. 

dla fotela kierowcy, 

28. Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń, 

29. Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa, 

30. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, 

31. Komputer pokładowy, 

32. Tempomat aktywny, 

33. Czujnik deszczu, 

34. Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i tył, 

35. Tylne szyby przyciemniane, 

36. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, 

37. Podłokietnik przód i tył, 

38. Fabryczny radioodtwarzacz z dotykowym wyświetlaczem, z możliwością odtwarzania 

MP3, z wyjściem USB i funkcją zestawu głośnomówiącego Bluetooth, 

39. Instalacja radiowa + głośniki z przodu i z tyłu fabrycznie zamontowane, 

40. Tapicerka w kolorze ciemnym, 

41. Gniazdo zasilające 12 V dla pasażerów tylnej kanapy, 

42. Immobiliser, 

43. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza, 

44. Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany pilotem, 

45. Komplet dywaników gumowych i welurowych, 

46. Wykładzina gumowa bagażnika o powierzchni antypoślizgowej, 

47. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, 

48. Obręcze kół ze stopów lekkich o rozmiarze co najmniej 17 cali, 

49. Komplet opon zimowych i letnich o parametrach odpowiadających osiągom modelu 

samochodu rok produkcji 2018, 

50. Kamizelka odblaskowa, 

51. Gaśnica, 

52. Trójkąt ostrzegawczy, 

53. Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164, 

54. Rok produkcji 2018. 
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Segment „Minibus” (8 osób + kierowca) – 1 szt. (Oddział IPN w Gdańsku) 

 

Nadwozie 

1. Samochód typu bus przeszklony o ilości miejsc 8 + 1, 

2. Długość nadwozia powyżej 5000 mm, 

3. Wysokość całkowita poniżej 2300 mm, 

4. Lakier nadwozia – granatowy, niebieski ciemny, grafitowy lub srebrny, 

5. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z szybami ogrzewanymi, z wycieraczką, 

6. Możliwość szybkiego demontażu dwóch tylnych rzędów siedzeń, 

7. Szyby w tylnej części nadwozia przyciemnione, 

Silnik i napęd 

8. Silnik wysokoprężny, 

9. Pojemność silnika od 1.9 dm3 do 3.0 dm3, 

10. Moc silnika min. 130 KM, 

11. Norma emisji spalin EURO 6, 

12. Napęd na koła przednie, 

Bezpieczeństwo 

13. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów obok kierowcy, 

14. Systemy ABS, ESP, 

15. System wspomagania parkowania (minimum czujniki parkowania z przodu i z tyłu) z 

wizualizacją na wyświetlaczu, 

16. Przednie światła przeciwmgielne, 

17. Światła do jazdy dziennej, 

Funkcjonalność i wyposażenie 

18. Kolumna kierownicy regulowana, 

19. Kierownica wielofunkcyjna obsługująca m.in. radioodtwarzacz i tempomat, 

20. Fotel kierowcy regulowany z podłokietnikiem, 

21. Klimatyzacja automatyczna z nawiewem na przód i na tylną część kabiny (przedział 

pasażerski), 

22. Ogrzewanie przedniej oraz tylnej części kabiny (przedziału pasażerskiego), 

23. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, 

24. Komputer pokładowy, 

25. Tempomat, 

26. Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie, 

27. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, 

28. Fabryczny radioodtwarzacz z możliwością odtwarzania MP3, z funkcją zestawu 

głośnomówiącego Bluetooth, 

29. Głośniki w przedniej i tylnej części pojazdu, 

30. Tapicerka w kolorze ciemnym, 

31. Immobiliser, 

32. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza, 

33. Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany pilotem, 

34. Komplet dywaników gumowych, 

35. Koło zapasowe pełnowymiarowe i narzędzia do wymiany koła, 

36. Komplet opon zimowych i letnich o parametrach odpowiadających osiągom modelu 

samochodu rok produkcji 2018, 

37. Kamizelka odblaskowa, 

38. Gaśnica, 

39. Trójkąt ostrzegawczy, 

40. Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164, 

41. Rok produkcji 2018. 
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Samochód osobowo – dostawczy – 1 szt. (Oddział IPN w Gdańsku) 

 

Nadwozie 

1. Samochód osobowo-dostawczy 5 drzwiowy 5 miejscowy  

2. Szerokość min. 1780 mm (bez lusterek), 

3. Rozstaw osi min. 2630 mm, 

4. Lakier nadwozia – granatowy, niebieski ciemny, grafitowy lub srebrny, 

5. Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia, 

6. Pojemność bagażnika przy siedzeniach rozłożonych min 650 dm3 (z kołem 

pełnowymiarowym lub dojazdowym), przy siedzeniach złożonych min. 1350 l / przy 

wyjętych fotelach – min. 3000 l 

7. Wysokość bagażnika min. 1100 mm 

 

Silnik i napęd 

8. Silnik wysokoprężny, 

9. Pojemność silnika od 1.6 dm3 do 2.0 dm3, 

10. Moc silnika min. 120 KM, 

11. Norma emisji spalin EURO 6, 

12. Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa lub automatyczna,  

13. Napęd na koła przednie, 

Bezpieczeństwo 

14. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, 

15. Kurtyny powietrzne, 

16. System wspomagania awaryjnego hamowania, 

17. System kontroli trakcji, 

18. System stabilizacji toru jazdy, 

19. Czujniki parkowania z tyłu, 

20. Przednie światła przeciwmgielne, 

21. Światła do jazdy dziennej w technologii LED, 

Funkcjonalność i wyposażenie 

22. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, 

23. Kierownica wielofunkcyjna, 

24. Fotele przednie z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego min. 

dla fotela kierowcy, 

25. Dzielone i składane oparcia tylnych siedzeń, trzy siedzenia oddzielne; Możliwość 

szybkiego demontażu tylnych rzędów siedzeń, 

26. Klimatyzacja automatyczna, 

27. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, 

28. Komputer pokładowy, 

29. Tempomat, 

30. Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i tył, 

31. Szyby przyciemniane tylnej części nadwozia (druga i trzecia boczna z obu stron i tylna) 

32. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, 

33. Podłokietnik przód i tył, 

34. Fabryczny radioodtwarzacz z ekranem dotykowym, wyjściem USB i funkcją zestawu 

głośnomówiącego Bluetooth,  

35. Tapicerka w kolorze ciemnym, 

36. Immobiliser, 

37. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza, 

38. Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany pilotem, 

39. Komplet dywaników gumowych, 

40. Wykładzina gumowa bagażnika o powierzchni antypoślizgowej, 
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41. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, 

42. Obręcze kół ze stopów lekkich, 

43. Komplet opon zimowych i letnich o parametrach odpowiadających osiągom modelu 

samochodu rok produkcji 2018, 

44. Kamizelka odblaskowa, 

45. Gaśnica, 

46. Trójkąt ostrzegawczy, 

47. Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164, 

48. Rok produkcji 2018. 

Dodatkowe wyposażenie 

49. W samochodzie zamontowany hak holowniczy z możliwością szybkiego demontażu  

i montażu 

 

 

Przewidywany średni przebieg miesięczny pojazdów został określony: 

a) dla samochodów klasy C – 3500 km, 

b) dla samochodów klasy D – 4500 km, 

c) dla samochodu Minibus (8 osób + kierowca) – 4500 km, 

d) dla samochodu osobowo – dostawczego – 4500 km. 

 

W ramach usługi najmu Wykonawca zapewni niżej wymienione usługi: 

a) Ubezpieczenie wynajmowanych pojazdów – pełny pakiet OC, NW, AC bez udziału 

własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie 

pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance (zakres terytorialny 

Europa), zielona karta, 

b) Obsługę serwisową – naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, blacharsko lakiernicze oraz 

pozostałe nie objęte gwarancją wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu  

w autoryzowanych stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe 

badania techniczne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, jeden raz 

w roku czyszczenie klimatyzacji, zapewnienie co najmniej trzech stacji obsługi na terenie 

m.st. Warszawy, a w przypadku oddziałów IPN co najmniej trzech stacji obsługi na terenie 

miasta, w którym znajduje się siedziba oddziału, 

c) Samochód zastępczy o porównywalnych parametrach i roczniku nie starszym niż 1 rok od 

samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego – dostępny w ciągu 4 godzin od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się 

ponad 4 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze  

i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 

d) Serwis ogumienia – sezonowa wymiana opon (opony letnie i zimowe zgodne  

z parametrami zalecanymi przez producenta samochodu), w co najmniej trzech punktach 

serwisowych ogumienia na terenie m.st. Warszawy, a w przypadku oddziałów IPN co 

najmniej trzech stacji obsługi na terenie miasta, w którym znajduje się siedziba Oddziału, 

składowanie opon nieużytkowanych (w danym sezonie), wymiana na nowe komplety opon 

adekwatnie do zużycia nie rzadziej jednak niż po przebiegu 50 000 km lub wcześniej gdy 

sygnalizuje to wskaźnik TWI. Komplety opon zimowych i letnich o parametrach 

odpowiadających osiągom modelu samochodu rok produkcji 2018 Wykonawca może 

dostarczyć w trakcie wykonywania usługi – podczas sezonowej wymiany opon. 

Zamawiający będzie pokrywał jedynie koszty wymiany opon wskutek uszkodzenia 

mechanicznego spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem samochodu. 

e) Zamawiający będzie pokrywał koszty: 
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 związane z wykroczeniami drogowymi (mandaty itp.) oraz opłaty związane z 

przekazaniem informacji o użytkowniku,  

 przejazdu samochodem autostradami i innymi płatnymi drogami, parkingów, postoju 

w płatnych strefach parkowania, itp., 

 mycia pojazdów, czyszczenia wnętrz pojazdów i podobnych czynności, 

 wymiany piór wycieraczek oraz żarówek jeżeli wymiana będzie odbywać się poza 

zakresem czynności przeglądów okresowych,  

 wyrobienia duplikatów w przypadku ich zagubienia/zniszczenia/utraty przez 

Zamawiającego/użytkownika: 

 dowodów rejestracyjnych, 

 tablic rejestracyjnych 

 nalepki kontrolnej na szybie pojazdu 

 kluczyków i pilota do pojazdu, 

 polis ubezpieczeniowych 

oraz koszty administracyjne dotyczące tych czynności. 

f) Użytkownikami pojazdów, będą wyłącznie pracownicy Zamawiającego, zatrudnieni na 

umowę o pracę. 

g) Zamawiający będzie we własnym zakresie dostarczał i odbierał pojazdy do/z serwisów 

samochodowych, oponiarskich, stacji kontroli pojazdów po uprzednim wyznaczeniu 

terminu takiej czynności przez Wykonawcę. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 U M O W A  

(wzór) 

W dniu ………………………………. 2018  r. w Warszawie, pomiędzy: 

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….., 

a  

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

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

…………………………….……………………………… 

Niniejsza Umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem długoterminowy tj. przez okres 48 miesięcy, fabrycznie 

nowych, wyprodukowanych w roku 2018 samochodów o parametrach technicznych i wyposażeniu 

określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, oraz 

ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy - na potrzeby Centrali IPN oraz Oddziału 

IPN. 

2. Wykonawca oświadcza, że najmowane samochody objęte przedmiotem niniejszej umowy, zwane dalej 

odpowiednio – w zależności od kontekstu - „samochodami”  lub „samochodem”, są fabrycznie nowe, 

nie posiadają wad fizycznych ani prawnych, a ich parametry, cechy techniczne  

i konstrukcyjne jak też wyposażenie odpowiadają wszelkim obowiązującym normom i wymaganiom 

bezpieczeństwa, jak też że samochody te nie są obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób 

trzecich.  

3. Wykonawca oświadcza, że samochody i ich wyposażenie są zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1260) oraz aktów wykonawczych  

do tej ustawy, jak też z innymi przepisami obwiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego.  

4. Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania samochodów Zamawiającemu będzie posiadał on tytuł 

prawny do dysponowania pojazdami.    

§ 2  

OKRES NAJMU I WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU 

1. Przedmiotowa umowa w zakresie określonym w § 1 ust. 1 będzie realizowana przez okres 48 miesięcy 

liczony indywidualnie dla każdego samochodu od dnia protokolarnego wydania każdego samochodu 

Zamawiającemu  (wzór protokołu wydania samochodu stanowi załącznik nr 3) z zastrzeżeniem  ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszystkie, w pełni sprawne i odpowiadające 

wymaganiom niniejszej umowy oraz ofercie Wykonawcy samochody w terminie ………dni  
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od daty zawarcia umowy. 

3. Wydanie samochodów nastąpi: 

1) dla Centrali IPN przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie;  

2) dla Oddziału Białystok przy ul………………………… w ………………; 

3) dla Oddziału Gdańsk przy ul………………………… w ………………; 

4) dla Oddziału Kraków przy ul………………………… w ………………;  

5) dla Oddziału Katowice przy ul………………………… w ………………; 

6) dla Oddziału Poznań przy ul………………………… w ………………; 

7) dla Oddziału Rzeszów przy ul………………………… w ………………; 

8) dla Oddziału Szczecin przy ul………………………… w ………………; 

9) dla Oddziału Wrocław przy ul………………………… w ………………. 

4. Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania, o którym mowa w ust. 2, samochody będą sprawdzone 

pod względem technicznym i gotowe do korzystania oraz zarejestrowane. Jednocześnie z wydaniem 

samochodów Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody rejestracyjne, wszystkie komplety 

kluczyków dostarczanych przez producenta, polisy potwierdzające zawarcie umowy pełnego 

ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez 

cały okres trwania umowy, zabezpieczenia pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługę 

Assistance i Assistance w ruchu zagranicznym (zakres terytorialny Europa), zieloną kartę, instrukcję 

obsługi, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji, kopię dokumentu gwarancji wystawionego przez 

producenta samochodów oraz kopie kart pojazdów. 

5. Samochody w chwili wydania Zamawiającemu będą zatankowane właściwym paliwem w ilości                      

nie mniej niż 10 litrów.  

6. Wykonawca w chwili wydania samochodów zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu ustnych 

informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z samochodów.   

7. Wynajęte samochody nie będą posiadały jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych 

(dotyczy np.: nadwozia i szyb). 

 

§ 3  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości 

…………………. zł brutto (słownie………………………………………..), wraz z należnym 

podatkiem VAT podzielone na comiesięczne raty, zwane dalej „czynszem”.   

2. Miesięczny czynsz najmu wynosi odpowiednio:  

1)  za samochód z Segmentu „C” typu kombi (poz. 1 formularza ofertowego) ………………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………), wraz z należnym podatkiem VAT. 

Łączna wartość najmu ww. samochodów wynosi …………… zł brutto (słownie 

………………………..) wraz z należnym podatkiem VAT. 

2) za samochód z Segmentu „D” (poz. 2 formularza ofertowego) ………………… zł brutto (słownie: 

……………………………………………), wraz z należnym podatkiem VAT. 

Łączna wartość najmu ww. samochodów wynosi …………… zł brutto (słownie 

………………………..) wraz z należnym podatkiem VAT. 

3) za samochód z Segmentu „D” typu kombi (poz. 3 formularza ofertowego) ………………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………), wraz z należnym podatkiem VAT. 

Łączna wartość najmu ww. samochodów wynosi …………… zł brutto (słownie 

………………………..) wraz z należnym podatkiem VAT. 
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4) za samochód z Segmentu „Minibus” (poz. 4 formularza ofertowego) ………………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………), wraz z należnym podatkiem VAT. 

Łączna wartość najmu ww. samochodu wynosi …………… zł brutto (słownie 

………………………..) wraz z należnym podatkiem VAT. 

5) za samochód z osobowo-dostawczy (poz. 5 formularza ofertowego) ………………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………), wraz z należnym podatkiem VAT. 

Łączna wartość najmu ww. samochodu wynosi …………… zł brutto (słownie 

………………………..) wraz z należnym podatkiem VAT. 

3. Opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg samochodów, określony  

w Załączniku nr 2 (OPZ), dla samochodu z każdego segmentu wynosi: …….. zł brutto (tj.: z podatkiem 

23% VAT). 

4. Podstawą wystawienia pierwszych faktur za usługi wykonywane w ramach przedmiotu umowy zarówno 

dla Centrali jak i Oddziałów będą protokoły wydania samochodu/ów sporządzone w dacie ich wydania. 

5. Płatność będzie następowała na podstawie faktur wystawianych każdego miesiąca oddzielnie dla Centrali, 

oraz oddzielnie dla każdego z Oddziałów.  

6. Każda faktura wystawiana dla Centrali ma obejmować sumę trzech czynszów najmu miesięcznego,  

o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.  

7. Każda faktura wystawiana dla Oddziału w Gdańsku ma obejmować sumę czterech czynszów najmu 

miesięcznego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.  

8. Każda faktura wystawiona dla pozostałych Oddziałów ma obejmować czynsze najmów miesięcznych, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 z uwzględnieniem postanowień ust. 9. 

9. W przypadku przekroczenia maksymalnego przebiegu określonego w Załączniku nr 2 (OPZ) dla 

samochodu z każdego segmentu, zostanie wystawiona dodatkowa faktura za ilość przekroczonych 

kilometrów zgodnie z opłatą określoną w ust. 3. 

10. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  

w związku z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, wykonaniem przedmiotu Umowy. 

12. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje opłat, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść za 

przekroczenie limitu kilometrów, o których mowa w ust. 3.  

§ 4 

LIMIT KILOMETRÓW 

1. Czynsz najmu określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy został ustalony  przy założeniu 

używania samochodu przez Zamawiającego z zachowaniem maksymalnego przebiegu, wskazanego 

dla samochodu z każdego segmentu w Załączniku Nr 2 (OPZ) do niniejszej umowy.  

2. Wysokości maksymalnych przebiegów określonych dla samochodu z każdego segmentu wskazanych 

w Załączniku nr 2 (OPZ), stanowią wartości poglądowe i mogą ulec zmianie.  

3. Z tytułu różnicy pomiędzy maksymalnym przebiegiem określonym dla samochodu z każdego 

segmentu wskazanym w Załączniku nr 2 (OPZ), a faktycznym przebiegiem nieprzekraczającym limitu 

2000 km, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze. 

4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg 

samochodów, określony w Załączniku nr 2 (OPZ) dla samochodu z każdego segmentu, 

Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdy przejechany 1 km w wysokości 

określonej w § 3 ust. 3. 
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§ 5 

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU NAJMU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia samochodów u wybranego przez siebie 

ubezpieczyciela  w zakresie pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC bez udziału 

własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy. Ubezpieczenie  powinno 

zabezpieczać pełne postępowanie przy likwidacji szkód jak również Assistance i Assistance w ruchu 

zagranicznym (zakres terytorialny Europa) oraz zieloną kartę. Koszt ubezpieczenia jest uwzględniony 

w kwocie czynszu najmu.  

2. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się terminowo zawierać 

umowy ubezpieczenia z zachowaniem ich ciągłości, opłacać składki ubezpieczenia oraz przedstawiać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunku. 

3. Zamawiający oczekuje najwyższego poziomu świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej 

tzn. uwzględniającej wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych kroków mających na celu 

umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od ubezpieczyciela, tj. zgłaszania 

szkody.      

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę serwisową. Będzie ona świadczona na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach miesięcznej opłaty tytułem czynszu najmu określonej  

w Załączniku Nr 1 do umowy. Obsługa ta obejmuje:  

1) organizację i realizację serwisu w autoryzowanych stacjach obsługi, obejmującą wszelkie 

czynności obsługi serwisowej i napraw pojazdów zarówno w ramach objętych gwarancją jak i poza 

gwarancją, blacharsko lakiernicze oraz pozostałe nie objęte gwarancją wynikające z normalnej 

eksploatacji pojazdu, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych, z częstotliwością   

i w zakresie zalecanym przez producenta pojazdu, obowiązujące przepisy prawne                                                                   

lub zgłoszenia Zamawiającego; 

2) dokonywanie przez Wykonawcę przeglądów oraz napraw w czasie nie dłuższym niż do 14 dni od 

dnia zgłoszenia; 

3) zapewnienie co najmniej trzech stacji obsługi na terenie m.st. Warszawy, a w przypadku oddziałów 

co najmniej trzech stacji obsługi na terenie miasta, w którym znajduje się siedziba oddziału; 

4) obsługę likwidacji szkód w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczenia AC dotyczącymi samochodów; 

5) zapewnienie sezonowej wymiany opon (opony letnie i zimowe zgodne z parametrami zalecanymi 

przez producenta samochodu), w co najmniej trzech punktach serwisowych ogumienia na terenie 

m.st. Warszawy, a w przypadku oddziałów IPN co najmniej trzech stacji obsługi na terenie miasta, 

w którym znajduje się  siedziba oddziału; 

6) zapewnienie składowania opon nieużytkowanych (w danym sezonie);  

7) wymianę zużytego ogumienia na nowe komplety opon adekwatnie do zużycia, nie rzadziej jednak 

niż po przebiegu 50 000 km lub wcześniej gdy sygnalizuje to wskaźnik TWI; 

8) zapewnienie samochodów zastępczych o porównywalnych parametrach i roczniku nie starszym niż 

1 rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego, w ciągu 4 godzin od momentu 

zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny lub 

w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od pracy, bez 

ograniczeń czasowych, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez 

Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego, Zamawiający może – na czas 

oczekiwania na przekazanie pojazdu zastępczego przez Wykonawcę – dokonać najmu samochodu 

zastępczego od osoby trzeciej świadczącej usługi w tym zakresie i obciążyć Wykonawcę kosztami 

tej usługi, na co Wykonawca wyraża zgodę.    
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2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania czynności  obsługi  codziennej do których zalicza 

się m.in.: kontrolę poziomu oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, wodnego roztworu mocznika 

redukującego emisję tlenków azotu i płynu do spryskiwaczy, kontrolę stanu ogumienia   

i  ciśnienia,  kontrolę   działania  oświetlenia  zewnętrznego  pojazdu  w  tym  świateł sygnalizacyjnych 

oraz kontrolę działania sygnału dźwiękowego.   

3. Zamawiający  jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodów i do przestrzegania 

warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej samochodów, a w przypadku konieczności 

skorzystania z usług stacji obsługi samochodów do korzystania ze wskazanej przez Wykonawcę stacji.  

4. Zamawiający ma prawo wprowadzać zmiany w wynajmowanych samochodach, np. zainstalować  

w samochodzie dodatkowe wyposażenie, naklejać różne znaki itp. tylko po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Wykonawcy.  

5. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, 

spowodowane użyciem samochodu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy                     

i zasadami jego prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji użytkowania pojazdu.  

6. W przypadku  zajścia  zdarzeń, które mogą być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, 

Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail  lub telefoniczną 

Wykonawcę nie później niż  w ciągu 24 godzin. 

7. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, Zamawiający  jest zobowiązany 

uzyskać oświadczenie sprawcy lub policji potwierdzające winę sprawcy lub odnotować dane jednostki 

policji, której zgłoszono sprawę. Niedotrzymanie powyższych warunków zgłoszenia szkody powoduje, 

iż Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami naprawy.  

8. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia samochodu: 

zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających o ile zostały one 

zainstalowane w samochodzie.  

9 Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać samochody w należytym stanie, używać je zgodnie  

z przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji.  

10. Z dniem wygaśnięcia, względnie z dniem rozwiązania umowy, Zamawiający, zobowiązany                     

jest bezzwłocznie zwrócić samochody wraz ze wszystkimi dokumentami i kompletnym fabrycznym 

wyposażeniem w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie m.st. Warszawy oraz siedzib 

odpowiedniego Oddziału.  

11. Samochody powinny zostać zwrócone w stanie technicznym odpowiadającym ich normalnemu 

zużyciu.  

§ 7 

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że  minimum 1 osoba, która będzie odpowiedzialna za bezpośredni 

kontakt z Zamawiającym będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1666 ze zm.)  

2. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia minimum jednej 

osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która będzie wykonywać czynności związane  

z realizacją niniejszego zamówienia tj. będzie posiadać bezpośredni kontakt z Zamawiającym, 

wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 10 dni roboczych od otrzymania takiego wezwania 

do przedłożenia do wglądu części A i B dokumentu RCA dla osoby, o której mowa powyżej. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, co stanowi kwotę ………………….. zł (słownie: 
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………………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 100% sumy zabezpieczenia  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszym paragrafie.  

2. Strony ustalają prawo Zamawiającego do naliczenia następujących kar umownych:  

1) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, z tytułu odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;  

2) 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1, w przypadku przekroczenia 

terminu o którym mowa w § 2 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w przypadku przekroczenia 

terminu, o którym mowa  w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

4) 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w przypadku przekroczenia terminu, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bądź 

zatrzymanego Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 2, nie pokrywają rozmiarów szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wykluczają się wzajemnie.  

6. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1.  

§ 10 

WARUNKI WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

2) likwidacji, rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia 

majątku Wykonawcy; 

3)    niewydania przez Wykonawcę samochodów w terminie określonym w § 2 ust. 2. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku: 

1) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  

z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie 

przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 

2) trzykrotnego zgłoszenia do wydania przez Wykonawcę samochodów niezgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu okoliczności z ust. 1 i 2. 

4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzyznania 

Zamawiającemu środków w 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r., w ustawie budżetowej. W przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego ze wskazanych wyżej uprawnień Wykonawca nie będzie zgłaszał 

jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego.   
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5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie  

i zawierać uzasadnienie. 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 

ustawy Pzp. 

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w następujących okolicznościach: 

1)  w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

2)  w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę uregulowanego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 847 ze zm.).  

3) gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

w zakresie marki/modelu samochodu w przypadku zakończenia produkcji lub braku dostępności na 

rynku pod warunkiem że samochód będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanej 

marki/modelu i nie spowoduje podwyższenia ceny. 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy Prawa zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym w dacie 

wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne, niezgodne  

z prawem lub nie mające mocy wiążącej w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienia uważa się za 

wyodrębnione od pozostałych postanowień Umowy, które pozostają w mocy w możliwie najszerszym 

zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim przypadku strony podejmą niezwłocznie wszelkie 

działania aby cel wynikający z tych postanowień został osiągnięty. 

3. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory pomiędzy nimi powstałe w związku z realizacją niniejszej 

Umowy były rozstrzygane polubownie. Gdyby jednak starania te nie przyniosły rozstrzygnięcia  

w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia ich rozpoczęcia - Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej 

uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich 

zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w szczególności  

o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych 

istotnych zdarzeniach, w szczególności o złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości.  

6. Wykonawca może dokonać przeniesienia wierzytelności powstałych w wyniku wykonania Umowy, 

tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Opis przedmiotu zamówienia  

3) Wzór protokołu wydania samochodu/ów 

4) Klauzula informacyjna 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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    Załącznik nr 3 do umowy 

    
PROTOKÓŁ  WYDANIA SAMOCHODU 

 
sporządzony w dniu ................................ 2018 r.  w …………….………………… 
 

WYKONAWCA (WYDAJĄCY): 

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

 
ZAMAWIAJĄCY (ODBIERAJĄCY): 

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

Przedmiotem przekazania jest samochód :  

Marka: ……………………………………………………………………………………. 

Model / Wersja: ………………………………………………………………………….. 

Nr rejestracyjny :…………………………………………………………………………. 

Pojemność: ………………………………………………………………………………. 

Rok produkcji:…………………………………………………………………………….. 

Nr VIN: …………………………………………………………………………………… 

Kolor: …………………………………………………………………………………….. 

 Wraz z samochodem przekazywane są: 

1. Dowód rejestracyjny .................................................................................................... 

2. Kserokopia polisy zawarcia umowy ubezpieczenia ..................................................... 

3. Zielona karta …………………… 

4. Kluczyki .......................... 

5. Koło zapasowe 

6. Trójkąt ostrzegawczy 

7. Apteczka 

8. Gaśnica 

9. Gwarancja 

10. Instrukcja obsługi 

11. Kopia wyciągu ze świadectwa homologacji 

12. Kopi karty pojazdu 

13. Kopia dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta samochodu 

Dodatkowe uwagi: 

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

(Załącznik nr 4 do umowy) 

Klauzula informacyjna 

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

zwanego dalej RODO, informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą pod adresem: 02-675, 

Warszawa, ul. Wołoska 7, 

2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować 

pisząc na adres e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego: „najem długoterminowy samochodów”, BAG-33/18, 

b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest  

niezbędne  do  wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan stroną  lub  do  podjęcia działań przed 

zawarciem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764) oraz podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora 

danych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, 

b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6)  

a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp, 

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, 

lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  

lit. c RODO.  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Instrukcja wypełniania JEDZ 

 

Zamawiający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska 

udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie  

i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). 

 

 W celu wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia należy pobrać plik 

„espd.xml” i zapisać go na komputerze.  

Następnie trzeba wejść na stronę:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl  

 

Po uruchomieniu strony, wyborze języka polskiego, wyborze opcji „Jestem wykonawcą” należy 

korzystając z opcji „zaimportować ESPD” wczytać plik i wypełnić w wymaganym zakresie 

zgodnie z wymaganiami postępowania przetargowego i instrukcjami (podpowiedziami) w ramach 

dostępnego  narzędzia.  

 

 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

