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Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

nr sprawy: EZ/ZP - 25/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Dostawa samochodu osobowego

2

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
fax (22) 840-81-41
e-mail: ilnie@ciop.pl
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod
adresem: www.ciop.pl – BIP – zamówienia publiczne.

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul.
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ciop.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr EZ/ZP-25/2018 „Dostawa samochodu osobowego”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) 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;
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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

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 (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

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, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
Kod

Nazwa

34110000-1

Samochody osobowe

1. Przedmiotem
osobowego.

zamówienia

jest

dostawa

fabrycznie

nowego

samochodu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
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3. Oferowany samochód osobowy winien być nowy, nieużywany, bez wad i
uszkodzeń, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do użytku, wyprodukowany
w 2018 roku.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji:


na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez limitu
kilometrów, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia – min. 24 miesiące,



na powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu
zamówienia,



na perforację nadwozia – min. 120 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu
zamówienia.

5. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny samochodu w okresie 10 lat od daty
odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15.12.2018 r.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 6 - Warunki udziału w postępowaniu i podstawy
wykluczenia
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z
2016 r. po z. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r.
poz. 615);
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2)

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

4. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Rozdział 7 – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca
dołączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie:
Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców, wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) brak podstaw do wykluczenia:
a)

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:
a)

pkt. 2.1 ppkt a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 stosuje się.
6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny
ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielnie zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

Rozdział 8 – Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w
Rozdziale 7 pkt 2, dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a niebędących podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona i został
wezwany do złożenia dokumentów.

Rozdział 9 – Informacja o sposobie porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z
Wykonawcami
1) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania
Wykonawcami jest Pani Ilona Niewęgłowska, adres: ilnie@ciop.pl.

się

z

2) W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje mogą być przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną – w formie
poczty elektronicznej.
3) Droga elektroniczna nie dotyczy składania i uzupełniania:
1) oferty;
2) oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale 7;
3) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
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4) oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
5) pełnomocnictwa,
dla których zastrzeżona jest forma pisemna.
4) We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego dotyczącej
niniejszego postępowania należy wskazywać nr sprawy oraz nazwę
postępowania.
5) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

Rozdział 10 – Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. 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.

Rozdział 11 – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie Pzp oraz wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
3. Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – zgodnie
z załączonym do oferty pełnomocnictwem (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie).
4. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane,
opieczętowane pieczęcią Wykonawcy oraz czytelnie podpisane lub parafowane
wraz z pieczątką imienną przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność, oznaczonym napisem:
„Oferta na dostawę samochodu osobowego”
Znak sprawy: EZ/ZP-25/2018
Nie otwierać przed dniem 24.10.2018 r., godz. 10.30
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oraz nazwą, dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy
(dopuszcza się pieczęć). Skutki związane z brakiem oznaczenia koperty w
sposób podany w zdaniu poprzedzającym ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
1)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

2)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

3)

pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

4)

dokument homologacyjny dla oferowanego typu samochodu
przeznaczonego dla Zamawiającego (np. świadectwa homologacji typu
pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa
zgodności WE lub równoważne)

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w
sposób wskazany w pkt 5 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy
umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w
ofercie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozdział 12 – Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czerniakowskiej 16 w
Warszawie – piętro III, pok. 335 – Kancelaria, do dnia 24.10.2018 r., do godziny
10.00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 403B, w dniu
24.10.2018 r., o godzinie10.30.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ciop.pl –
BIP – zamówienia publiczne - informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach – jeśli dotyczy .
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Rozdział 13 – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. W łącznej cenie oferty należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w
niniejszej SIWZ, wymagania wynikające z umowy oraz wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualne
upusty i rabaty.
2. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego,
wskazując
nazwę
(rodzaj)
towaru/usługi,
których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 14 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp.

Zamawiający

Nazwa kryterium

będzie

się

kierował

Waga kryterium w
ocenie ofert

1

Cena oferty

79%

2

Zużycie energii

3%

3

Emisja dwutlenku węgla (CO2)

3%

4

Emisja pozostałych zanieczyszczeń

3%

5

Gwarancja na zespoły i podzespoły
mechaniczne/elektryczne/elektroniczne

4%

6

Gwarancja na powłokę lakierniczą

4%

7

Gwarancja na perforację nadwozia

4%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
ze wszystkich kryteriów dla każdej części zamówienia. Uzyskana liczba punktów w
ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie
ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:
Cena- waga 79 pkt
Podana w ofercie cena musi zgodnie z zapisami SIWZ, uwzględniać wszystkie
wymagania SIWZ i jej załączników.
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W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów =

cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
cena brutto oferty badanej

X 79

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 79.
Zużycie energii - waga 3 pkt
Wartość zużycia energii zostanie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/100km) w cyklu
mieszanym i wartości energetycznej paliwa, określonej w załączniku nr 1do
rozporządzenia (dla benzyny wartość energetyczna wynosi 32 MJ/l).
W kryterium „zużycie energii" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Liczba punktów =

najniższe zużycie energii spośród złożonych ofert
zużycie energii oferty badanej

X3

Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu homologacyjnego dla
oferowanego typu samochodu przeznaczonego dla Zamawiającego (np. świadectwa
homologacji typu pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa
zgodności WE lub równoważne) dołączonego do oferty.
Emisja dwutlenku węgla (C02) - waga 3 pkt
Oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla (g/km) uzyska największą liczbę
punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru podanego poniżej. Wynik
traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium „Emisja dwutlenku
węgla”.
Liczba punktów =

najniższa wartość emisji dwutlenku węgla spośród
złożonych ofert

X3

wartość emisji dwutlenku węgla oferty badanej

Oferty będą punktowane w tym kryterium poprzez porównanie najniższej wielkości
emisji dwutlenku węgla pojazd ze wszystkich ofert podlegających ocenie do wielkości
emisji dwutlenku węgla przez pojazd w ofercie badanej.
Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu homologacyjnego dla
oferowanego typu samochodu przeznaczonego dla Zamawiającego (np. świadectwa
homologacji typu pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa
zgodności WE lub równoważne) dołączonego do oferty.
Emisja pozostałych zanieczyszczeń - waga 3 pkt
Oferta o najniższej emisji zanieczyszczeń wyrażonej w g/km uzyska największą
liczbę punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru podanego poniżej.
Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium „Emisja
zanieczyszczeń”.
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Liczba punktów =

najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń
spośród złożonych ofert

X3

łączna wartość emisji zanieczyszczeń oferty badanej

Oferty będą punktowane w tym kryterium poprzez porównanie najniższej łącznej
wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetalowych przez
pojazd ze wszystkich ofert podlegających ocenie do wielkości emisji wymienionych
zanieczyszczeń przez pojazd.
Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu homologacyjnego dla
oferowanego typu samochodu przeznaczonego dla Zamawiającego (np.: świadectwa
homologacji typu pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa
zgodności WE lub równoważne) dołączonego do oferty.
Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez
limitu kilometrów - 4 pkt.
Oferty będą punktowane w tym kryterium według następującej zasady:
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na zespoły i
podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez limitu kilometrów na
okres 36 miesięcy, Zamawiający przyzna 2 pkt.;
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na zespoły i
podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez limitu kilometrów na
okres 48 miesięcy, Zamawiający przyzna 4 pkt.;
Gwarancja na powłokę lakierniczą – 4 pkt.
Oferty będą punktowane w tym kryterium według następującej zasady:
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na powłokę
lakierniczą na okres 48 miesięcy, Zamawiający przyzna 2 pkt.;
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na powłokę
lakierniczą na okres 60 miesięcy, Zamawiający przyzna 4 pkt.;
Gwarancja na perforację nadwozia – 4 pkt.
Oferty będą punktowane w tym kryterium według następującej zasady:
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na perforację
nadwozia na okres 132 miesięcy, Zamawiający przyzna 2 pkt.;
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na perforację
nadwozia na okres 144 miesięcy, Zamawiający przyzna 4 pkt.;

Rozdział 15 – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wzór umowy
1. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w
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sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców – oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(y) notarialnie.
2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono
we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminach określonych w
art. 94 ustawy Pzp.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
5. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na
warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy.

Rozdział 16 – Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 17 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 18 – Pouczenie o środkach ochrony
przysługujących Wykonawcom w toku postępowania

prawnej

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie
wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach
określonych odpowiednio w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Rozdział 19 – Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział 20 - Załączniki
Nr Załącznika

Nazwa Załącznika

1

Opis przedmiotu zamówienia

2

Formularz oferty

3

Oświadczenie Wykonawcy

4

Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

5

Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie techniczne samochodu osobowego typu kombi
Silnik:
- rodzaj paliwa – benzyna,
- pojemność skokowa: 1390-2000 cm3
- moc min. 145 KM
- rok produkcji: 2018 r
- zużycie paliwa max (l/100 km): cykl miejski – 11,0 l, poza miastem – 8,0 l.
Nadwozie - kombi
Samochód - lakier metalizowany szary/srebrny/czarny/granatowy
Skrzynia biegów – Manualna 6-biegowa
BEZPIECZEŃSTWO
Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
Boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu
Boczne kurtyny powietrzne
Poduszka chroniąca kolana kierowcy
ESP z ABS – System stabilizacji toru jazdy z układem zapobiegającym blokowaniu
kół
EBV - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania na oś przednią i tylną
ASR - System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
HBA - System hydrauliczny wspomagania awaryjnego hamowania
Wielopunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
Zagłówki przednie z regulacją wysokości i trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości
Funkcja awaryjnego hamowania
Automatyczne przysłanianie świateł drogowych
Monitorowanie martwego pola w lusterkach
Hamulec antykolizyjny
Światła ostrzegawcze w drzwiach przednich
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem i immobiliser
(blokada przeciwuruchomieniowa), zdalnie sterowany centralny zamek
Podpowiedź zmiany biegów
WIDOCZNOŚĆ
Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED
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Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania pobocza
FUNKCJONALNOŚĆ
Czujnik deszczu
Schowek w desce rozdzielczej od strony pasażera
Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu
Oświetlenie bagażnika
Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
Sterowanie komputera pokładowego, radia i telefonu z kierownicy
Czujniki parkowania - przód i tył
Kamera cofania
KOMFORT
Tempomat
Elektrycznie sterowane , podgrzewane i składane lusterka boczne ze światłami
kierunkowskazów LED, automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Uchwyty mocujące w bagażniku
Tylne oparcie kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem i przejściem do
przestrzeni bagażowej
Gniazda 12 V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu
Tapicerka materiałowa z elementami alcantary
Skórzana kierownica w kolorze czarnym, z funkcją regulacji w dwóch
płaszczyznach
Wspomaganie kierownicy
Dywaniki welurowe (2 z przodu i 2 z tyłu)
AUDIO I KOMUNIKACJA
Radio z kolorowym ekranem dotykowym, wyjścia USB, AUX
Głośniki z przodu i z tyłu
Bezprzewodowy system obsługi telefonu (Bluetooth)
System nawigacji satelitarnej
KOŁA
Felgi aluminiowe 17”
Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe
GWARANCJA
min. 24 miesiące na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne
bez limitu kilometrów
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min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą
min. 120 miesięcy na perforację nadwozia
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość całkowita: min. 4.750 mm
Szerokość bez lusterek: min. 1.810 mm
Wysokość: min. 1.465 mm
Pojemność bagażnika bez składania siedzeń: min. 520 litrów
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Formularz oferty
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres lub siedziba1: ………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………….......
Numer KRS (jeśli dotyczy)
Numer NIP:
Osoba upoważniona do kontaktu z
Zamawiającym
Czy Wykonawca jest małym lub
średnim przedsiębiorstwem2

1)

Imię i nazwisko: …………………………..

2)

tel.: …………………………………………

3)

adres e-mail: ………………………………

 tak
 nie

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

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego, na warunkach określonych w
SIWZ i zgodnie z jej treścią.
Cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………. zł netto (słownie:
………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w wysokości
………………
zł,
tj.
łącznie
…………………
zł
brutto
(słownie:
……………………………..................................................................................... zł).
Oferujemy samochód typu kombi:
marki …………………... model …………...…………………….

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do
celów statystycznych.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro.
1
2
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Spełnianie warunku/dane
techniczne/
TAK/NIE3
Silnik:
- rodzaj paliwa – benzyna,

pojemność skokowa …..….. cm3

- pojemność skokowa: 1390-2000 cm3

moc -…….. KM

- moc min. 145 KM

zużycie paliwa:

- zużycie paliwa max (l/100 km): cykl miejski 11,0 l,
poza miastem – 8,0 l

- cykl miejski ……. l,
- poza miastem – …….. l
TAK/NIE

Nadwozie - kombi
Samochód - lakier metalizowany
szary/srebrny/czarny/granatowy

Kolor lakieru - …………….…….

Skrzynia biegów – manualna 6-biegowa

TAK/NIE
rok produkcji - ……..

Rok produkcji: 2018
BEZPIECZEŃSTWO

3

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

TAK/NIE

Możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

TAK/NIE

Boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu

TAK/NIE

Boczne kurtyny powietrzne

TAK/NIE

Poduszka chroniąca kolana kierowcy

TAK/NIE

ESP z ABS - System stabilizacji toru jazdy z układem
zapobiegającym blokowaniu kół

TAK/NIE

EBV – Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania
na oś przednią i tylną

TAK/NIE

ASR - System optymalizacji przyczepności podczas
przyspieszania

TAK/NIE

HBA - System hydrauliczny wspomagania awaryjnego
hamowania

TAK/NIE

Wielopunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu

TAK/NIE

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

TAK/NIE

Funkcja awaryjnego hamowania

TAK/NIE

Automatyczne przysłanianie świateł drogowych

TAK/NIE

Monitorowanie martwego pola w lusterkach

TAK/NIE

Hamulec antykolizyjny

TAK/NIE

Światła ostrzegawcze w drzwiach przednich

TAK/NIE

System alarmowy ze zdalnym sterowaniem i immobiliser
(blokada przeciwuruchomieniowa), zdalnie sterowany

TAK/NIE

Niepotrzebne skreślić
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centralny zamek
Podpowiedź zmiany biegów

TAK/NIE
WIDOCZNOŚĆ

Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej w
technologii LED

TAK/NIE

Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania
pobocza

TAK/NIE

FUNKCJONALNOŚĆ
Czujnik deszczu

TAK/NIE

Schowek w desce rozdzielczej od strony pasażera

TAK/NIE

Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu

TAK/NIE

Oświetlenie bagażnika

TAK/NIE

Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego
paliwa

TAK/NIE

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem

TAK/NIE

Sterowanie komputera pokładowego, radia i telefonu z
kierownicy

TAK/NIE

Czujniki parkowania - przód i tył

TAK/NIE

Kamera cofania

TAK/NIE

KOMFORT
Tempomat

TAK/NIE

Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka
boczne ze światłami kierunkowskazów LED,
automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne

TAK/NIE

Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i
tylnych

TAK/NIE

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

TAK/NIE

Uchwyty mocujące w bagażniku

TAK/NIE

Tylne oparcie kanapy składane i dzielone z
podłokietnikiem i przejściem do przestrzeni bagażowej

TAK/NIE

Gniazda 12 V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu

TAK/NIE

Tapicerka materiałowa z elementami alcantary

TAK/NIE

Skórzana kierownica w kolorze czarnym, z funkcją
regulacji w dwóch płaszczyznach

TAK/NIE

Wspomaganie kierownicy

TAK/NIE

Dywaniki welurowe (2 z przodu i 2 z tyłu)

TAK/NIE

AUDIO I KOMUNIKACJA
Radio z kolorowym ekranem dotykowym, wyjścia USB,
AUX

TAK/NIE

Głośniki z przodu i z tyłu

TAK/NIE
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Bezprzewodowy system obsługi telefonu (Bluetooth)

TAK/NIE

System nawigacji satelitarnej

TAK/NIE

KOŁA
TAK/NIE

Felgi aluminiowe 17”
Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe

Koło zapasowe:
dojazdowe/pełnowymiarowe
(niepotrzebne skreślić)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość: min. 4.750 mm

długość - ……………….. mm

Szerokość bez lusterek: min. 1.810 mm

szerokość bez lusterek …………….. mm

Wysokość: min. 1.465 mm

wysokość - …………….. mm

Pojemność bagażnika bez składania siedzeń: min 520 l

pojemność bagażnika - ……….. l

Oferowany samochód4:
1) zużywa średnio (cykl mieszany)…………………litrów benzyny na 100 km;
2) emituje średnio (cykl mieszany) ………………..gramów CO2 na 1 km;
3) emituje pozostałe zanieczyszczenia ………………….. gramów na 1 km, w
tym tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.
Ponadto, oferujemy gwarancję na 5:
1) zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez
limitu kilometrów:
36 miesięcy - ……..;
48 miesięcy - ……..;
2) powłokę lakierniczą:
48 miesięcy - ……..;
60 miesięcy - ……..;
3) perforację nadwozia:
132 miesiące - ……..;
144 miesiące - ………
Zapewniamy serwis pogwarancyjny samochodu w okresie 10 lat od daty
odbioru samochodu osobowego.
Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;

Wymagane wypełnienie przez Wykonawcę każdej pozycji oraz załączenie do oferty dokumentu
homologacyjnego dla oferowanego typu samochodu (np. świadectwa homologacji typu pojazdu lub
wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE lub równoważne)
5 W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne
wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów
4
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2) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4) akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert;
6) oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe)
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku;
7) niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia
w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym
Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
1) Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko/funkcja
……………………………………………………………………………………………....
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ……………………………………………………………………….
.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że 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 postępowaniu6.

.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub
na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentach rejestrowych
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).
6
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane do postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego
Część I:
Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej
Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
telefon: 22 623 37 98, e-mail: ilnie@ciop.pl
2. Tytuł zamówienia „Dostawa samochodu osobowego”
3. Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: EZ/ZP-25/2018

Część II:
Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..………
telefon: ………………………… faks ………………………………
e-mail: …………………………………………
B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy
Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób)
upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
b) Stanowisko/Działający jako:
………………………………………………………………………………………..………..
c) telefon: …………………………………………………….
d) e-mail: …………………………………………………...
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Część III:
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
samochodu osobowego, prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące
środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj: ……………………………………………………………….
Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: ……………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z
wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Część IV:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.)
DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………. oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego
w
SIWZ
Rozdział
………………………………………………………………………………………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postepowaniu).

.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

INFORMACJA W
PODMIOTÓW:

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych
przez
zamawiającego
w
SIWZ
Rozdział
….
………………………………………………………………………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z
wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Informacja o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp
Przystępując do postępowania na dostawę samochodu osobowego, nr sprawy:
EZ/ZP-25/2018,
działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

___________________________________________________________________

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………
(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę)

.....................................................2018 r.

____________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy
Umowa zawarta w dniu …………….. 2018 roku w Warszawie, w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem
Badawczym, adres siedziby: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, wpisanym do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS - 0000033480, w którym to Sądzie są też
przechowywane jego akta rejestrowe, NIP: 525-000-82-70, reprezentowanym przez
działających z upoważnienia Dyrektora:
……………………………………
……………………………………
a
WYKONAWCĄ: ……………………., adres siedziby: ……………………, REGON:
…………………, NIP: …………………, reprezentowanym przez:
……………………………………
zwanych w dalszej części łącznie „Stronami”
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego o
wyposażeniu i cechach szczegółowo określonych w „Szczegółowym opisie
przedmiotu umowy” (Załącznik nr 1 do umowy), zwanego dalej Samochodem.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu Samochodu w
terminie do dnia 15.12.2018 r.
2. Odbioru Samochodu dokona Zamawiający w siedzibie Wykonawcy.
3. O możliwości odbioru Samochodu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z
trzydniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca oświadcza, że Samochód jest fabrycznie nowy i bez wad.
5. Odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona upoważniony
przedstawiciel.
6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,
Zamawiający odmówi odbioru Samochodu do czasu usunięcia wad przez
Wykonawcę.
7. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od umowy.
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8. Wykonawca zapewnia jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z
obowiązującymi normami.
§3
1. Cena za realizację przedmiotu umowy wynosi …………. zł netto (słownie:
………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w wysokości
………………
zł,
tj.
łącznie
…………………
zł
brutto
(słownie:
……………………………..................................................................................... zł).
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę. Wykonawca wystawi fakturę po
podpisaniu protokołu odbioru bez uwag, przez przedstawiciela Wykonawcy i
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji:
1) …..
miesięcy
na
zespoły
i
podzespoły
mechaniczne/elektryczne/elektroniczne bez limitu kilometrów,
2) ….. miesięcy na powłokę lakierniczą,
3) ….. miesięcy na perforację nadwozia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty

podpisania przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu odbioru
bez uwag.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie

określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od

dnia dostarczenia Samochodu na koszt Wykonawcy do miejsca serwisu
wyznaczonego przez Wykonawcę.
5. W przypadku przedłużenia terminu naprawy określonego w ust. 4, Wykonawca

zobowiązany jest zagwarantować samochód zastępczy o parametrach nie
gorszych od naprawianego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez
Zamawiającego.
6. W przypadku braku pojazdu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do

pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów wynajmu Samochodu od
innego podmiotu.
7. Wykonawca dołączy do Samochodu instrukcje obsługi w j. polskim oraz karty

gwarancyjne, w których będą zamieszczone warunki gwarancji Samochodu
zgodne z niniejszą umową, nazwa, adres i telefon prowadzącego serwis
gwarancyjny.
8. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny Samochodu w okresie co najmniej

10 lat od daty odbioru, tj. zapewni dostęp do części zamiennych i serwis napraw
dostarczonego samochodu, po okresie gwarancyjnym.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
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1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia wolnego od wad w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w
wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§6
1. Każda ze stron działając jako administrator danych osobowych przetwarza
udostępnione jej przez drugą stronę dane osobowe osób uczestniczących w
zawarciu i wykonaniu przedmiotowej umowy wyłącznie w celu zawarcia i
wykonania tej umowy.
2. Strony oświadczają, że osobom występującym po ich stronie przy zawarciu i
wykonaniu przedmiotowej umowy znane są informacje, które powinny być im
przekazane zgodnie z art. 13 ust.1-3 lub art.14 ust. 1-4 RODO a tym samym,
zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 RODO nie mają obowiązku przekazania
tym osobom tych informacji.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały
się załatwić w drodze porozumienia, jednak w braku możliwości osiągnięcia
porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowi :
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu umowy,
Załącznik nr 2 - kserokopie pełnomocnictw przedstawicieli Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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