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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ 

STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zom.waw.pl 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481                        
w imieniu i na rzecz którego działa  - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa 

Regon: 010352346 

NIP: 526-10-46-104 

Tel./fax.: 22/ 277-04-70; 628-26-74 

e-mail: przetargi@zom.waw.pl 

adres strony internetowej: www.zom.waw.pl 

godziny pracy:  730 – 1530 – od poniedziałku do piątku 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34110000 -1  samochody osobowe. 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych), wyprodukowanych w 2018 r. 

samochodów osobowych klasy A MINI lub klasy B z segmentacji rynkowej SAMAR Instytutu Badań Rynku 

Motoryzacyjnego.  

Oferowane samochody nie mogą być wcześniej zarejestrowane oraz powinny posiadać komplet 

dokumentów  do pierwszej rejestracji. 

 

Zamówienie podzielone jest na dwie części: 

1) część I – dostawa 3 samochodów osobowych tej samej marki, modelu i koloru oraz o takim 

samym wyposażeniu dodatkowym /w przypadku jego zaoferowania/.  

 

2) część II – dostawa 3 samochodów osobowych tej samej marki, modelu i koloru oraz o takim 

samym wyposażeniu dodatkowym /w przypadku jego zaoferowania/.  

 

Oferowane samochody muszą być zgodne z poniższymi wymaganiami:   

1 Rodzaj paliwa BENZYNA Pb 

2 Wersja nadwoziowa HATCHBACK 5d 

3 Norma emisji spalin  Euro 6C  

4 Moc silnika  minimum 70 KM  

5 Autoalarm TAK 

6 Centralny zamek z pilotem TAK 

7 Poduszki powietrzne minimum 2 poduszki powietrzne 

8 
Systemy wspomagające działanie układu 

kierowniczego i hamulcowego 
TAK 

9 Ogrzewana tylna szyba TAK 

10 Immobiliser TAK 

11 Nadkola przód i tył TAK 
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12 Fotel kierowcy z regulacją wysokości minimum mechaniczna 

13 Klimatyzacja  minimum manualna 

14 Oświetlenie wewnętrzne pojazdu  minimum przód 

15 
Radioodtwarzacz z Bluetooth i funkcją 

zestawu głośnomówiącego 
TAK 

16 Port USB TAK 

17 Centralny zamek TAK 

18 Dywaniki gumowe TAK 

19 Koło zapasowe pełnowymiarowe TAK 

20 Kolor nadwozia  biały metalizowany lub niemetalizowany 

21 

Dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz 

z oponami zimowymi lub letnimi 

w zależności od  kompletu 

zamontowanego w aucie 

TAK 

22 Elektrycznie sterowane szyby  minimum boczne z przodu 

23 Gwarancja mechaniczna minimum 2 lata lub 60 000 km 

24 Gwarancja na perforację nadwozia minimum 2 lata  

25 Gwarancja na lakier minimum 2 lata 

 

3. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na obie 

części zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane od dnia  zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2018 r.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu: 

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp; 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie,                          
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z  postępowania. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
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mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), 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 prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                              

o udzielenie zamówienia.  
5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 
pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, Dział 
Zamówień Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@zom.waw.pl, a faksem na nr (22)628-26-74. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie  zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię nazwisko: Sebastian Werelich 

stanowisko służbowe: Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego. 

tel.: 22/277-04-28; pok. 207 

 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: 
imię nazwisko: Andrzej Steć   

stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

tel.: 22/277-04-06; pok. 301 
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imię nazwisko: Mirosława Trybuch   

stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych 

tel.: 22/277-04-04; pok. 311 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 

z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany                                        

w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 

z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium  

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1  

do SIWZ 

2) oświadczenie własne wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 

3) oświadczenie wymienione w rozdziale VI. 2 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy); 

4) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej  notarialnie. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
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Zarząd Oczyszczania Miasta  

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa 

„Oferta ZOM/KP/10/18 w postępowaniu na 

 ”Dostawa samochodów osobowych”” 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą                   
SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.                     
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów 
w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym 
w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 11/19 w Sekretariacie, pok. 303               

do dnia 2 października 2018 r., do godz. 9.00  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

X SIWZ. 

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. Zamawiający zwróci niezwłocznie, ofertę złożoną po terminie. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pok. 106, w dniu 2 października 2018 r.,  o godz. 9.15. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zom.waw.pl. informacje dotyczące: 

1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny oraz informacje dot. kryteriów oceny zaoferowane przez Wykonawców. 
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XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia ( Co ) poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1 do SIWZ) ceny netto za 1 samochód, ceny brutto za 1 samochód oraz ceny brutto za 3 samochody. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. 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 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 usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Za najkorzystniejszą dla poszczególnych części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska 
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Cena 60 pkt 

Cena najtańszej oferty (Co) 

C= --------------------------------------------       x  60 

Cena badanej oferty (Co) 

 

 

1.2 Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodów: max 20 pkt 

 

Lp. Nazwa Pkt 

1 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 2 

2 Czujniki parkowania z tyłu 2 

 

Kryteria wyboru 

 

Waga 

1 Cena C 60 

2 Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodów De 20 

3 Termin dostawy Td 10 

4 Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) w cyklu 
mieszanym, według procedury ustalonej dla celów badań 

homologacyjnych 

E 4 

5 Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2 w jednostkach g/km) 
w cyklu mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji 

Dw 3 

6 Łączna wielkość emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) i 
węglowodorów niemetanowych (THC+NMHC) (w jednostkach 

mg/km), zgodnie z wynikami badań homologacji. 

T 3 
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3 Czujniki parkowania z przodu 2 

4 Elektrycznie składane lusterka 2 

5 Elektrycznie sterowane szyby tylne 2 

6 System kontroli trakcji ASR 2 

7 Klimatyzacja automatyczna 2 

8 System wygaszający świateł po opuszczeniu pojazdu 2 

9 System Start/Stop wyłączający silnik po zatrzymaniu 2 

10 System wspomagający ruszanie pod górę 2 

SUMA 20 

 

1.3 Termin dostawy: 10 pkt 

 

Td = 			
�������	
	����		���ó��	�	����	�	������
		�	�	����
		ż	�	�	

��∗
  x 10 

* w przypadku zaoferowania skrócenia terminu dostawy o więcej niż 14 dni Wykonawca otrzyma 

maksymalnie 10 punktów. 

1.4 Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) : 4 pkt 

 

E = 
	��	ż���	��ż
��	�	���	�	��������

��ż
��	�	���	�	������	����	��
 x 4 

 

1.5 Wielkość emisji dwutlenku węgla  (w jednostkach g/km): 3 pkt 

 

Dw = 
	��	ż���	�����	������	��	�ę���	�	��������

�����	������	��	�ę���	�	������	����	��
 x 3 

 
1.6 Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych 

(w jednostkach mg/km): pkt 3 

 

T = 

	��	ż���	łą��	�		�����	���	�ó�	�����,��ą����	���ł
��

		�ę��������ó�		��������
��	�	��������

łą��	�		�����	���	�ó�	�����,��ą����	���ł
��

		�ę��������ó�		��������
��	�	������	����	��

 x 3 

 

Liczba punktów: suma wszystkich kryteriów którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty: 

 

Lp = C+De+Td+E+Dw+T 

 
Gdzie: 

Lp – liczba punktów 

C – cena 

De – Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodów 

Td – termin dostawy 

E – wielkość zużywanej energii 

Dw – wielkość emisji dwutlenku węgla 

T – łączna wartość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych. 
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2. Punktacja przyznana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

  Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

XVII. Ochrona danych osobowych 
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”, Zamawiający 

informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta 
         z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: 
 zom@zom.waw.pl). 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 

26, email: iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                    

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/10/18 pod nazwą „Dostawa 
samochodów osobowych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Państwa 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Państwa 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 oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji 
dokumentów; 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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 Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty – zał. nr 1; 

2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia- zał. nr 2; 

3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3; 

4. Wzór umowy – zał. nr 4. 
 



 

Oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/10/18                                                                           Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTY 

I. DANE WYKONAWCY: 

Wykonawca/Wykonawcy: ..................................................................................................................................................  

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

Adres: .................................................................................................................................................................  

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

REGON:……………………………………………………………………………..NIP: ..............................................................  

Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ...........................................................  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z zamawiającym: ...............................................................................................  

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

faks……………………………………………………………………….e-mail:  ...................................................................................  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ......................................................................................  

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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Dostawa samochodów osobowych”, oferujemy: 

 

Część I 

Cn-cena netto za 1 samochód ……………………………zł 

VAT     23% 

Cb-cena brutto za 1 samochód ………….…………….zł 

Co-cena brutto za 3 samochody ( Cb x 3) …………………………………….…….zł 

SAMOCHODY  (3 sztuki) 

1 Marka  …………………………………………. 

2 Model ………………………………………….  

3 Rok produkcji 2018  

4 Silnik (pojemno ść w litrach) …………………………………………..   

5 Rodzaj paliwa BENZYNA Pb  

6 Wersja nadwoziowa Hatchback 5d 

7 Norma emisji spalin   Euro 6 C 

8 Moc silnika minimum 70 KM …………………KM 

9 Autoalarm TAK  

10 Centralny zamek z pilotem TAK  

11 Minimum 2 poduszki powietrzne  ……………..SZTUK 

12 
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego i 
hamulcowego  

TAK  

13 Ogrzewana tylna szyba  TAK  



14 Immobiliser TAK  

15 Nadkola przód i tył TAK  

16 Fotel kierowcy z regulacją wysokości mechaniczna/elektryczna  
niepotrzebne skreślić 

17 Klimatyzacja  TAK  

18 Oświetlenie wewnętrzne pojazdu  - minimum przód  TAK  

19 Radioodtwarzacz z Bluetooth i funkcją zestawu głośnomówiącego  TAK  

20 Port USB TAK  

21 Centralny zamek  TAK  

22 Dywaniki gumowe TAK  

23 Koło zapasowe pełnowymiarowe TAK  

24 Kolor nadwozia biały  metalizowany/ niemetalizowany 
niepotrzebne skreślić 

25 
Dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi lub letnimi 
w zależności od  kompletu zamontowanego w aucie 

TAK 

26 Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu  TAK 

27 
Gwarancja mechaniczna minimum 
2 lata lub 60 000 km 

………..lata……………….km 

28 Gwarancja na perforację nadwozia minimum 2 lata  ………..lata 

29 Gwarancja na lakier minimum 2 lata  ………..lata 

Dodatkowe systemy i elementy wyposa żenia pojazdu 

1 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne  TAK / NIE* 

2 Czujniki parkowania z tyłu TAK / NIE* 

3 Czujniki parkowania z przodu TAK / NIE* 

4 Elektryczne składane lusterka TAK / NIE* 

5 Elektryczne sterowane szyby tylne TAK / NIE* 

6 System kontroli trakcji ASR  TAK / NIE* 

7 Klimatyzacja automatyczna TAK / NIE* 

8 System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu TAK / NIE* 

9 System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu TAK / NIE* 

10 System wspomagający ruszanie pod górę. TAK / NIE* 

*Niepotrzebne skre ślić 

Termin dostawy 

1 W przypadku skrócenia terminu 
należy wpisać liczbę dni 

……………………………. 
Wpisać liczb ę dni (nie mniej ni ż 5) 



 Wielko ść zużywanej energii i emisji dwutlenku w ęgla oraz ł ącznej emisji tlenków                                                                                              

1 
Wielkość zużywanej energii 
(w jednostkach MJ/km) w cyklu mieszanym, według procedury 
ustalonej dla celów badań homologacyjnych 

…………………….. 

2 
Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2 w jednostkach g/km) w cyklu 
mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji …………………….. 

3 
Łączna wielkość emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) 
i węglowodorów niemetanowych (THC+NMHC) (w jednostkach 
mg/km), zgodnie z wynikami badań homologacji. 

…………………….. 

 

 

Część II 

Cn-cena netto za 1 samochód ……………………………zł 

VAT     23% 

Cb-cena brutto za 1 samochód ………….…………….zł 

Co-cena brutto za 3 samochody ( Cb x 3) …………………………………….…….zł 

SAMOCHODY  (3 sztuki) 

1 Marka  …………………………………………. 

2 Model ………………………………………….  

3 Rok produkcji 2018  

4 Silnik (pojemno ść w litrach) …………………………………………..   

5 Rodzaj paliwa BENZYNA Pb  

6 Wersja nadwoziowa Hatchback 5d 

7 Norma emisji spalin   Euro 6 C 

8 Moc silnika minimum 70 KM …………………KM 

9 Autoalarm TAK  

10 Centralny zamek z pilotem TAK  

11 Minimum 2 poduszki powietrzne  ……………..SZTUK 

12 
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego i 
hamulcowego  TAK  

13 Ogrzewana tylna szyba  TAK  

14 Immobiliser TAK  

15 Nadkola przód i tył TAK  

16 Fotel kierowcy z regulacją wysokości mechaniczna/elektryczna  
niepotrzebne skreślić 

17 Klimatyzacja  TAK  

18 Oświetlenie wewnętrzne pojazdu  - minimum przód  TAK  

19 Radioodtwarzacz z Bluetooth i funkcją zestawu głośnomówiącego  TAK  

20 Port USB TAK  



21 Centralny zamek  TAK  

22 Dywaniki gumowe TAK  

23 Koło zapasowe pełnowymiarowe TAK  

24 Kolor nadwozia biały  metalizowany/ niemetalizowany 
niepotrzebne skreślić 

25 
Dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi lub letnimi 
w zależności od  kompletu zamontowanego w aucie 

TAK 

26 Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu  TAK 

27 
Gwarancja mechaniczna minimum 
2 lata lub 60 000 km 

………..lata……………….km 

28 Gwarancja na perforację nadwozia minimum 2 lata  ………..lata 

29 Gwarancja na lakier minimum 2 lata  ………..lata 

Dodatkowe systemy i elementy wyposa żenia pojazdu 

1 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne  TAK / NIE* 

2 Czujniki parkowania z tyłu TAK / NIE* 

3 Czujniki parkowania z przodu TAK / NIE* 

4 Elektryczne składane lusterka TAK / NIE* 

5 Elektryczne sterowane szyby tylne TAK / NIE* 

6 System kontroli trakcji ASR  TAK / NIE* 

7 Klimatyzacja automatyczna TAK / NIE* 

8 System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu TAK / NIE* 

9 System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu TAK / NIE* 

10 System wspomagający ruszanie pod górę. TAK / NIE* 

*Niepotrzebne skre ślić 

Termin dostawy 

1 W przypadku skrócenia terminu 
należy wpisać liczbę dni 

……………………………. 
Wpisać liczb ę dni (nie mniej ni ż 5) 

 Wielko ść zużywanej energii i emisji dwutlenku w ęgla oraz ł ącznej emisji tlenków                                                                                              

1 
Wielkość zużywanej energii 
(w jednostkach MJ/km) w cyklu mieszanym, według procedury 
ustalonej dla celów badań homologacyjnych 

…………………….. 

2 
Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2 w jednostkach g/km) w cyklu 
mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji …………………….. 

3 
Łączna wielkość emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) 
i węglowodorów niemetanowych (THC+NMHC) (w jednostkach 
mg/km), zgodnie z wynikami badań homologacji. 

…………………….. 

 



II. OŚWIADCZENIA: 

1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 

 

III. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) ……................................................................................................................................................................  

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

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

           Strona 

1) .......................................................................................................................   ..............  

2) .......................................................................................................................   ..............  

3) .......................................................................................................................   ..............  

4)  ......................................................................................................................    .………….. 

5)  ......................................................................................................................    .………….. 

6)  ......................................................................................................................    .………….. 

 

................................................, ......................... 20…. r.                                      ........................................................................ 

                     (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy)  



Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/10/ 18                                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Dostawa samochodów osobowych”, prowadzonego przez Zarząd Oczyszczania Miasta, 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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 

(podpis) 

 

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 13-14, 16-20  

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                    ………………………………………… 

 (podpis) 

 



Oznaczenie sprawy:  ZOM/KP/10/18 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

 

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu na „Dostawę samochodów osobowych” zamieszczoną na stronie 

zamawiającego 
 

działając w imieniu Wykonawcy: .................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
      (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 

oświadczamy, że: 

 

1) z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty -  nie należymy do grupy 
kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*); 
 

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

(miejscowość, data) 

.......................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych    przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy) 

 

 

2) należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty*): 

 
- ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

(miejscowość, data) 

.......................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych    przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy) 

Uwaga: 

- *) niepotrzebne skreślić - należy wypełnić pkt 1)  lub pkt 2)  

- Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  
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ZOM/KP/10/18             Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY NR  …../18/INW/ZOM-130W 
 
Umowa zawarta w dniu ..................2018 r. w Warszawie po przeprowadzeniu postępowania o 
udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/……./18 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Warszawie 
pomiędzy: 
 
Miastem Stołecznym Warszawa , pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481,  
w ramach którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Oczyszczania 
Miasta , Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, zwane dalej Kupuj ącym , 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 
23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08 przez: 
 
• Tadeusza Jaszczołta – Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, 
 
a 

…………..……………… z siedzibą w ……………., kod pocztowy …………, ul. ………………, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
……….……… w ……………….., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS …………., NIP …………, REGON ……………..,  zwanym dalej Sprzedawc ą, 
reprezentowanym przez: 
• ……………………………………….. 

 
§ 1 

 
/Przedmiot umowy/ 

 
1. Na mocy niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje Kupującemu ………..1 fabrycznie nowe 

samochody osobowe marki ……………….. model ……………………………….. (dalej jako: 
samochody) o parametrach i wyposażeniu, które zostały określone w załączniku nr 1 do 
wzoru umowy. 

2. Sprzedawca oświadcza, że samochody posiadają homologację zgodną z aktualnie 
obowiązującymi przepisami oraz są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. 

3. Wyposażenie i parametry techniczne samochodów niewymienione w załączniku nr 1 do 
umowy nie będą gorsze niż w standardowej wersji tych modeli dostępnych w ofercie 
publicznej. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się również do: 
a) zapewnienia serwisu gwarancyjnego samochodów świadczonych przez autoryzowaną 

stację obsługi na terenie m. st. Warszawy, na zasadach przewidzianych przez 
producenta samochodów, 

b)  wykonania przeglądu „zerowego” samochodów przed wydaniem go Kupującemu, 
c) zatankowania samochodów co najmniej 5 litrami paliwa. 

 
§ 2 

 
/Termin oraz warunki realizacji umowy/ 

 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ………..2 roku.   

                                                 
1  ilość w zależności od części zamówienia dla I części zamówienia – 3 szt., 
   ilość w zależności od części zamówienia dla II części zamówienia – 3 szt. 
2  termin określony przez Sprzedawcę ale nie późniejszy niż 30.11.2018 r.  
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2. Za termin realizacji umowy rozumie się możliwość oddania przez Sprzedawcę do 
dyspozycji Kupującego nowych i wolnych od wad prawnych oraz fizycznych samochodów 
wraz z fakturami VAT (na każdy samochód osobna faktura VAT) i dokumentami do 
rejestracji. 

3. Sprzedawca prześle Kupującemu pisemną informację  o przedstawieniu samochodów do 
odbioru na adres e-mail zom@zom.waw.pl lub pod nr faxu 022 628-26-74. 

4. Odbiór samochodów nastąpi w salonie sprzedaży Sprzedawcy znajdującym się w obrębie 
administracyjnym m. st. Warszawy. W przypadku, gdy salon sprzedaży Sprzedawcy 
znajduje się poza obrębem administracyjnym m. st. Warszawy, Sprzedawca dostarczy 
samochody na własny koszt i ryzyko, na wskazany przez Kupującego adres w m.st. 
Warszawie. 

5. Sprzedawca poinformuje Kupującego z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni roboczych 
o gotowości wydania samochodów. Z chwilą wydania samochodów Sprzedawca dostarczy 
Kupującemu pełną dokumentację pojazdów w języku polskim, w tym dokumenty wymagane 
do rejestracji pojazdów.  

6. Kupujący dokona odbioru samochodów w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania 
informacji wskazanej w ust. 5. 

7. Odbiór samochodów przez Kupującego zostanie potwierdzony protokołami odbioru 
sporządzonymi w dniu odbioru samochodów. W protokołach odbioru zostanie potwierdzony 
stan techniczny samochodów oraz zgodność z warunkami umowy. Protokoły odbioru 
zostaną podpisane przez uprawnionych (upoważnionych) przedstawicieli obu stron umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia wad samochodu, niezgodności z parametrami określonymi w 
załączniku nr 1 lub braku wymaganej dokumentacji, Kupujący nie dokona odbioru 
samochodu. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 
7 (siedmiu) dni do zaoferowania i przedstawienia do odbioru innego egzemplarza 
samochodu wolnego od wad oraz spełniającego warunki określone w § 1 umowy. W 
przypadku przekroczenia przez Sprzedawcę terminu wskazanego w zdaniu poprzednim 
Kupujący naliczy Sprzedawcy karę umowną, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
O gotowości odbioru innego egzemplarza samochodu Sprzedawca powiadomi Kupującego 
e-mailem, na adres: zom@zom.waw.pl lub pod nr faxu 022 628-26-74. 

 
§ 3 

 
/Wynagrodzenie. Terminy zapłaty./ 

 

1. Z tytułu realizacji umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy łączne wynagrodzenie brutto 
w wysokości ……..……. zł (słownie złotych: ………………………………..…………….), przy 
czym cena jednostkowa za 1 samochód wynosi netto …..…….. zł + VAT tj. brutto 
………..….. zł (słownie złotych: …………………………………………………..…………). 

2. Sprzedawca wystawi w terminie 3 dni od udzielenia informacji o przedstawieniu samochodu 
do odbioru, o której mowa w § 2 ust. 3, faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w której należy wskazać: 

 
a) Nabywc ę: 

Miasto Stołeczne Warszawa  
Plac Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa  
NIP: 525-22-48-481  

b) Odbiorc ę i płatnika: 
Zarząd Oczyszczania Miasta  
Al. Jerozolimskie 11/19  
00-508 Warszawa  

c) numer i dat ę zawarcia umowy   
d) numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów 
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i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) -  w przypadku Sprzedawcy będącego 
zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  

 
oraz dostarczyć je na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19                  
00-508 Warszawa. 

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie zrealizowana przelewem na rachunek 
bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturach VAT, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od 
daty jej otrzymania przez Kupującego, na podstawie prawidłowo wystawionych przez 
Sprzedawcę faktur VAT.  

4. Za termin zapłaty faktur uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
Wszelkie zlecenia oraz wynikające płatności z przedłożonych faktur za usługi muszą nastąpić 
w bieżącym roku. 

5. W przypadku naliczenia kar umownych, Sprzedawca wyraża zgodę na ich potrącenie  
z przedłożonych faktur VAT lub dokona wpłaty należności z tytułu kary na podstawie 
wystawionych not księgowych przez Kupującego zgodnie z § 4. 

 
§ 4 

 
/Kary umowne. Rozwiązanie umowy./ 

 
1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy samochodów Sprzedawca zapłaci Kupującemu 

karę w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia.  

2. W przypadku nieprzedstawienia do odbioru samochodów wolnych od wad w terminie 
wskazanym w § 2 ust 8 umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 
1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku niewykonania naprawy samochodów w ramach gwarancji w terminie określonym 
w § 5 ust. 6 umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia 
terminu oddania naprawionych samochodów. Kara umowna nie będzie naliczana, jeżeli 
Sprzedawca dostarczy na czas naprawy samochody zastępcze należące do tego samego 
segmentu, tej samej klasy o parametrach takich samych albo zbliżonych do przedmiotu 
umowy. Wysokość kary określonej w zdaniu pierwszym nie może wynieść więcej niż 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. 

4. Zapłata kar umownych nie pozbawia Kupującego prawa do dochodzenia odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. W przypadku opóźnienia w dostawie lub stwierdzonych przy odbiorze usterek 
uniemożliwiających wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący 
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 5 

 
/Gwarancja, rękojmia i serwis/ 

 
1. Sprzedawca oświadcza, że samochody są fabrycznie nowe, wolne od wad i posiadają 

gwarancję: 
a) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne oraz elektroniczne ….. lata lub limit 

kilometrów ………… km, 
b) na powłokę lakierniczą ……….. lata, 
c) na perforację nadwozia ……… lat. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem sporządzenia protokołu odbioru i wydania 
samochodów Kupującemu.  

3. Koszty napraw pokrywane są w ramach gwarancji.  
4. Sprzedawca oświadcza, iż serwis gwarancyjny samochodów będzie wykonywany przez 

Autoryzowaną Stację Obsługi na terenie Warszawy. 
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5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w pojeździe Kupujący niezwłocznie 
poinformuje o tym Sprzedawcę. Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie 
gwarancji, włącznie z wszelkimi przedłużeniami okresu. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać naprawy lub wymiany części uznanych 
za wadliwe wraz z kosztami robocizny zgodnie z warunkami gwarancyjnymi. Naprawy będą 
dokonywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wady i dostarczenia 
samochodów przez Kupującego do stacji serwisowej o której mowa w ust. 4. Jeżeli samochody 
nie mogą poruszać się samodzielnie zostaną dostarczone do stacji serwisowej przez 
Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili zgłoszenia przez Kupującego. W 
uzasadnionych przypadkach (niezależnych od Sprzedawcy) Strony mogą uzgodnić inny termin 
wykonania naprawy, co powinno być potwierdzone pisemnie przez obie strony. 

7. Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 6 
 

/Postanowienia końcowe/ 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może dokonywać pod rygorem nieważności 

cesji wierzytelności należności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Dotyczy to w 
szczególności wierzytelności o zapłatę faktur. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Kupującego. 

5. Podpisany przez strony załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy. 
6. Komórką organizacyjną Kupującego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy 

jest Dział Administracyjno-Gospodarczy. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
 
 
 
..................................                                                  ..................................... 
             Kupujący        Sprzedawca   
 
 



Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

Wyposażenie i parametry techniczne samochodów 

Oferowane samochody (3 sztuki) 

1 Marka  …………………………………………. 

2 Model ………………………………………….  

3 Rok produkcji 2018  

4 Silnik (pojemno ść w litrach) …………………………………………..   

5 Rodzaj paliwa BENZYNA Pb  

6 Wersja nadwoziowa Hatchback 5d 

7 Norma emisji spalin   Euro 6 C 

8 Moc silnika  …………………KM 

9 Autoalarm TAK  

10 Centralny zamek z pilotem TAK  

11 Poduszki powietrzne  ……………..SZTUK 

12 
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego i 
hamulcowego  

TAK  

13 Ogrzewana tylna szyba  TAK  

14 Immobiliser TAK  

15 Nadkola przód i tył TAK  

16 Fotel kierowcy z regulacją wysokości ………………… 

17 Klimatyzacja  ………………….. 

18 Oświetlenie wewnętrzne pojazdu  ………………… 

19 Radioodtwarzacz z Bluetooth i funkcją zestawu głośnomówiącego  TAK  

20 Port USB TAK  

21 Centralny zamek  TAK  

22 Dywaniki gumowe TAK  

23 Koło zapasowe pełnowymiarowe TAK  

24 Kolor nadwozia biały  ……………………………… 

25 
Dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi lub letnimi 
w zależności od  kompletu zamontowanego w aucie 

TAK 

26 Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu  TAK 

27 Gwarancja mechaniczna ………..lata……………….km 



28 Gwarancja na perforację nadwozia  ………..lata 

29 Gwarancja na lakier  ………..lata 

Dodatkowe systemy i elementy wyposa żenia pojazdu 

1 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne  TAK / NIE* 

2 Czujniki parkowania z tyłu TAK / NIE* 

3 Czujniki parkowania z przodu TAK / NIE* 

4 Elektryczne składane lusterka TAK / NIE* 

5 Elektryczne sterowane szyby tylne TAK / NIE* 

6 System kontroli trakcji ASR  TAK / NIE* 

7 Klimatyzacja automatyczna TAK / NIE* 

8 System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu TAK / NIE* 

9 System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu TAK / NIE* 

10 System wspomagający ruszanie pod górę. TAK / NIE* 

*Niepotrzebne skre ślić 

 Wielko ść zużywanej energii i emisji dwutlenku w ęgla oraz ł ącznej emisji tlenków                                                                                              

1 

Wielkość zużywanej energii 
(w jednostkach MJ/km) w cyklu mieszanym, według procedury 
ustalonej dla celów badań homologacyjnych 

…………………….. 

2 
Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2 w jednostkach g/km) w cyklu 
mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji …………………….. 

3 

Łączna wielkość emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) 
i węglowodorów niemetanowych (THC+NMHC) (w jednostkach 
mg/km), zgodnie z wynikami badań homologacji. 

…………………….. 

 

 

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

                                  Kupujący                                                                                  Sprzedawca 


