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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu
BAG-33/18
ul. Wołoska 7
Warszawa
02-675
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maraszek
Tel.: +48 225818774
E-mail: wzp@ipn.gov.pl
Faks: +48 225818814
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ipn.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ipn.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać na następujący adres: 
Instytut Pamięci Narodowej – Kancelaria
BAG-38/18
Wołoska 7
Warszawa
02-675
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maraszek
Tel.: +48 225818774
E-mail: wzp@ipn.gov.pl
Faks: +48 225818876
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ipn.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej



Sekcja II: Przedmiot

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki 
regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Najem długoterminowy samochodów
Numer referencyjny: BAG-38/18

II.1.2) Główny kod CPV
34110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Najem 14 samochodów przez okres 48 miesięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34115000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Polska.

II.2.4) Opis 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 
są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

Sekcja IV: Procedura

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności 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).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego zawiera wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce: 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie 
przy ul. Wołoskiej 7, pok. 223.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o z dnia 6.9.2001 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,
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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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