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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. 22/ 277-04-70 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
adres strony internetowej: https://zom.waw.pl 
adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/179 
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/179 
godziny pracy:  730 – 1530 – od poniedziałku do piątku 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym                                             
bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129).  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34144900-7 pojazdy elektryczne 
2. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem na rzecz Zamawiającego czterech 

pojazdów z napędem elektrycznym oraz świadczenie usługi serwisowej w terminach i na 
warunkach określonych   w umowie.  
Opis przedmiotu zamówienia -  wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie 
pojazdów z napędem elektrycznym  zawiera  załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych                            
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.  

4. Zamawiający nie wymaga (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt. 1) ustawy Pzp.  
 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania  umowy do dnia zwrotu ostatniego pojazdu 
Wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2025 r. 
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V. Podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                        
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.  110 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

 
VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

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. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 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 niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej przetargi@zom.waw.pl. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza 
do komunikacji”.   

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 
150 MB.   

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania w  miniportalu oraz ID postępowania. Dane 
postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@zom.waw.pl. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
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w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

8. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się  z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 
 
imię nazwisko: Andrzej Steć   
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 

imię nazwisko: Mirosława Trybuch   
stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 

Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

X. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 04 grudnia 2021 r. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Preferowany format 
danych: pdf. 

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy                        
z dnia 16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca w celu utrzymania  w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym                                       
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 
 
 

5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1 do SWZ; 
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 2 do SWZ,  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców; 

5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  
6) w przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich  w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

XII. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu. 

 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05 listopada 2021 r.  
do godz. 9:00 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę  za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.   

 

XIV. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021 r. o godz. 09:30.   
2. Otwarcie ofert jest niejawne.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informację ̨ o kwocie, jaka ̨ zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni  na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informację z otwarcia ofert. 
W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego,  otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania. 

 
XV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SWZ) ceny oferty.  

2. Cena oferty  musi uwzględnić  pełny  zakres i koszty wykonania  przedmiotu  niniejszego  
zamówienia. Ceną oferty jest wartość wynajmu 4 pojazdów przez okres 36 miesięcy.  

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
5. 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 
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wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans 
punktów   w kryteriach: 
1) cena ofertowa brutto - C; 
2) zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (zgodnie z danymi określonymi w 49.5.1. 

świadectwa  zgodności WE pojazdu) - Z; 
3) termin udostępnienia pojazdów – T 
4) cena brutto za 1 km przekroczenia łącznego limitu kilometrów i niewykorzystanego łącznego 

limitu kilometrów - K 
2.  Całkowita liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: L=C+Z+T+K 
3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

1) Kryterium C - ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie                           
na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym w poz. „RAZEM (Cena ofertowa brutto)” i przeliczona  według wzoru nr 1 opisanego 
w tabeli powyżej. Najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 
brutto. 

Lp Kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

 
1 

 
 cena ofertowa brutto 

 
 

 

60% 

 

60 

                   Cena najtańszej oferty 
C= -----------------------------------       x  60 pkt 

                   Cena ocenianej  oferty 

2 

zasięg przy zasilaniu 
energią elektryczną w 

mieście (zgodnie z 
danymi określonymi 
w 49.5.1 świadectwa 

zgodności WE 
pojazdu) 

20% 20 

                       Suma zasięgów 4 pojazdów  
                           ocenianej oferty 

     Z = --------------------------------------- x 20 pkt 

Najwyższa suma zasięgów 4   pojazdów   spośród 
ocenianych ofert 

 

3 
Termin udostępnienia 

pojazdów 
15% 15 

T - Udostępnienie pojazdów w terminie: 
 do  31.12.2021 r. – 15 pkt. 
 do 28.02.2022 r.  – 10 pkt. 
 do 30.04.2022 r.  -    5 pkt. 
 do 30.06.2022 r. –    0 pkt. 

4 

Cena brutto za 1 km 
przekroczenia 

łącznego limitu km i 
niewykorzystanego 
łącznego limitu km 

5% 5 

K – zaoferowanie ceny brutto  za 1 km przekroczenia 
łącznego limitu km  i niewykorzystanego łącznego 
limitu km: 
 0,00 zł. brutto – 5 pkt. 
 od 0,01 do 0,05 zł. brutto tj. …… zł. – 3 pkt. 
 od 0,06 do 0,15 zł. brutto tj…….. zł. – 1 pkt. 
 powyżej 0,15 zł. brutto tj. ……..zł. – 0 pkt. 
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2) Kryterium Z - zasięg –  ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie sumy 
zasięgów czterech oferowanych pojazdów wskazanych przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym   i przeliczona według wzoru nr 2 opisanego w tabeli powyżej. Najwyższą  liczbę 
punktów (20)  otrzyma oferta zawierająca najdłuższy łączny zasięg 4 pojazdów. 

 
3) Kryterium T – termin – 15 punktów otrzyma oferta Wykonawca, który zobowiąże się do 

udostępnienia 4 pojazdów w okresie do 31.12.2021  r. 
 

4) Kryterium K – cena za 1 km przekroczenia łącznego limitu km i niewykorzystanego łącznego 
limitu km -  5 punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który  zaoferuje 0 zł. za 1 km przekroczenia 
łącznego limitu km    i niewykorzystanego łącznego limitu km. 

 
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 
 

XVII. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć 
zamawiającemu przed podpisaniem umowy:  
1) umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy). 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 
oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 
 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́szkodę ̨w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodna ̨ z przepisami ustawy czynność  Zamawiającego, ̨ podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia, do któreȷ ́Zamawiajacy̨ był 

obowiązany̨ na podstawie ustawy.  
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowanią 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨wnosi się ̨ do Sadų Okręgowegǫ w Warszawie 
– sądu zamówień publicznych za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” Pzp. 
 

XXII. 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 z późn. zm.), 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/ 21 /21/II pod 
nazwą „Długoterminowy najem pojazdów z napędem elektrycznym”.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.   

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  lub uzupełnienie 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.  
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10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
 
Załączniki: 
1) Formularz oferty – zał. nr 1; 
2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia- zał. nr 2; 
3) Wzór umowy – zał. nr 3. 
4) Opis przedmiotu zamówienia -  wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie 

pojazdów z napędem elektrycznym  - zał. nr 4  



Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/21/21/II 
Załącznik nr 1 do SWZ 

 
 

 
 
FORMULARZ  OFERTY 
 

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

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

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

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

Adres e-mail przeznaczony do komunikacji z Zamawiającym:   ................................................................  

 

 

Rodzaj Wykonawcy: (poniżej proszę zaznaczyć właściwy rodzaj) 

  mikroprzedsiębiorstwo 

 małe  przedsiębiorstwo  

  średnie przedsiębiorstwo 

  jednoosobowa działalność gospodarcza 

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

  inny rodzaj  

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez  
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           
na „Długoterminowy najem pojazdów z napędem elektrycznym”: 
 
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę stanowiącą sumę wartości wynikającą                              

z kolumny F poniższej tabeli: 
 

MARKA POJAZU; MODEL 
CENA NETTO 
NAJMU ZA 1 

MIESIĄC 
VAT 

CENA BRUTTO 
NAJMU ZA 1 

MIESIĄC 

LICZBA 
MIESIĘCY 

CENA BRUTTO 
NAJMU ZA OKRES 

36 MIESIĘCY 
A B C D=B+(BxC) E F = D x E  

    23%   36   

    23%   36   

    23%   36   

  23%  36  

  
Razem (cena oferowana brutto) 

  
  



 
 
2) Termin udostępnienia pojazdów: 
       Zobowiązuję się udostępnić cztery pojazdy w terminie: 

 do 31.12.2021 r. * 

  do 28.02.2022 r. * 

 do 30.04.2022 r. * 

 do 30.06.2022 r. *  
 

(*) zaznaczyć oferowany termin  
 

Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat  
w ww. kryterium, Zamawiający przyjmie, że termin udostępnienia Pojazdów nastąpi do 30.06.2022 r., 
a w kryterium tym otrzyma 0 pkt. 
 
 
 
3) Cena brutto za 1 km przekroczenia łącznego limitu kilometrów i niewykorzystania łącznego 

limitu kilometrów. 
Oświadczam, iż oferuję cenę brutto za 1 km przekroczenia łącznego limitu kilometrów                                              
i niewykorzystanego łącznego limitu kilometrów w wysokości: 
 

 0,00 zł brutto * 

 od 0,01 do 0,05 zł brutto tj. …….. zł brutto ** 

 od 0,06 do 0,15 zł brutto tj. …….. zł brutto ** 

 powyżej 0,15 zł brutto tj. …….. zł brutto ** 
 

(*) zaznaczyć oferowaną wartość  
(**) zaznaczyć i wpisać oferowaną wartość 

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów, zaznaczy więcej niż jeden kwadrat  
lub zaznaczy i nie wpisze oferowanej kwoty w ww. kryterium, Zamawiający przyjmie, że cena brutto za 1 km 
przekroczenia łącznego limitu kilometrów i niewykorzystanego łącznego limitu kilometrów wyniesie 0,16 zł 
brutto, a w kryterium tym otrzyma 0 pkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz parametrów technicznych i wymaganego wyposażenia. 
Spełnienie wymagań Zamawiającego musi być zgodne z kartą pojazdu i świadectwem homologacji 
oferowanych przez Wykonawcę fabrycznie nowych elektrycznych pojazdów osobowych. W tabeli należy 
podać dane oferowanych pojazdów1.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE1 

1. 
Fabrycznie nowy o napędzie 100% elektrycznym (rodzaj zasilania 
energia elektryczna) 
Rok produkcji: minimum 2020 

marka .............................. 
model .............................. 
rok prod. ……...……….…..…. 
typ nadwozia ………..….……. 

2. Silnik elektryczny o mocy min 130 KM  moc .......... KM 

3. Fabrycznie nowy akumulator litowo – jonowy o pojemności 
energetycznej nie mniejszej niż: 50kWh  poj. .......... kWh 

4. 
Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (zgodnie z 
danymi określonymi w 49.5.1 świadectwa zgodności WE pojazdu) 
pojazdu na jednym ładowaniu baterii nie mniejszy niż: 320 km 

zasięg ......... km 

5. Kolor nadwozia: dowolny ………………. 

 

Wykonawca oświadcza, że oferowane pojazdy posiadają wymagane wyposażenie opisane w Załączniku nr 4 
do SWZ. 

 
....................................................................... 
      (podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 W przypadku złożenia oferty dotyczącej różnych marek lub modeli, Tabelę „Parametry Techniczne” należy 
złożyć odrębnie dla każdego Pojazdu. 



Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/21/21/II                                                              

Załącznik nr 2  do  SWZ 

 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………… 
 
……………………………………………………. 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia   pn. „Długoterminowy najem pojazdów  

z napędem elektrycznym”, prowadzonego przez Zarząd Oczyszczania Miasta -  oświadczam, że nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

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

                                    (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
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. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
 
                                                                               .                                 ……………………………………………………… 

                                    (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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           Załącznik nr 3 do SWZ 
Wzór umowy 

 
Umowa zawarta w dniu …………………… 2021 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  
nr ZOM/KP/      /21 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, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy 
nr GP-0158/1295/08 z dnia 23.04.2008 r., przez: 
• Tadeusza Jaszczołta   - Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta 
a 
………………. z siedzibą w ………………………. przy ……………………………. 
zarejestrowaną  
w Sądzie Rejonowym dla ………… Wydział ……. KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców 
…………………….  
o kapitale zakładowym w wysokości ………… zł, NIP ………………, zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
• ………………..   - …………………………  
• ………………..  - …………………………  
- dalej zwane również Stronami. 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
Przedmiotem umowy jest długoterminowy najem na rzecz Zamawiającego 4 sztuk pojazdów 
o napędzie elektrycznym (zwanych dalej Pojazdami) oraz świadczenie obsługi serwisowej  
w terminach i na warunkach określonych w umowie, w tym Pojazd: 
1. Marka ............................................... model .........................................  
2. Marka ............................................... model .........................................  
3. Marka ............................................... model .........................................  
4. Marka ............................................... model .........................................  
 
 

§ 2 
Okres realizacji umowy 

 
1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony, od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu 

ostatniego Pojazdu Wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2025 r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wydania Zamawiającemu Pojazdów na 

terenie m.st. Warszawy w terminie wskazanym w formularzu ofertowym stanowiący 
Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Okres najmu dla każdego Pojazdu trwać będzie 36 miesięcy, przy czym liczony będzie od 
dnia wydania Pojazdu Zamawiającemu, określonego w Protokole Odbioru Pojazdu, do 
dnia zwrotu Pojazdu Wykonawcy, określonego w Protokole Zwrotu Pojazdu. 
 

 
§ 3 

Warunki nabycia i dostawy Pojazdu 
 

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Pojazdy 
fabrycznie nowe, wyprodukowane w latach 2020-2022, wolne od wad technicznych  
i prawnych, o specyfikacji określonej w Załączniku nr 3 do Umowy oraz parametrach, 
cechach technicznych i konstrukcyjnych oraz wyposażeniu odpowiadającym wszelkim 
obowiązującym normom i wymaganiom bezpieczeństwa, nieobciążone prawami osób 
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trzecich, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niebędące 
przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia. 

2. Przebieg Pojazdów w chwili wydania nie może być większy niż 50 km. 
3. Wynajęte Pojazdy nie będą posiadały jakichkolwiek nadruków i informacji reklamowych. 
4. Odpisy amortyzacyjne każdego Pojazdu dokonywane będą przez Wykonawcę. 
5. Na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem dostarczenia i wydania każdego 

z Pojazdów, Strony uzgodnią datę, godzinę i miejsce odbioru Pojazdów na terenie  
m.st. Warszawy.  

6. Wydanie Pojazdów nastąpi przy udziale upoważnionych przedstawicieli obu Stron  
na podstawie Protokołu Odbioru Pojazdu, sporządzonego według wzoru określonego  
w Załączniku nr 1 do Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, dla każdego z Pojazdów 
oddzielnie, nie później niż z dniem podpisania Protokołu Odbioru Pojazdu:  
1) dokumentu dopuszczającego Pojazdy do ruchu wystawione przez właściwy organ  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2)  kopii polisy OC (Odpowiedzialności Cywilnej), AC (Autocasco), NNW (Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków), Assistance lub certyfikatu, czy innego dokumentu, 
wystawionego przez ubezpieczyciela, zawierającego w szczególności: 
• nazwę instytucji ubezpieczającej, 
• numer polisy ubezpieczeniowej, 
• markę i model ubezpieczonego Pojazdu, 
• numer rejestracyjny Pojazdu, 
• numer VIN (ang. Vehicle Identification Number) – numer identyfikacyjny pojazdu 
nadany i umieszczony przez producenta, 
• okres ubezpieczenia 
• potwierdzenia zakresu ochrony w ramach OC, AC, NNW. 

3) kopii karty Pojazdu; 
4) kopii dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta; 
5) kopii wykonania przeglądu zerowego; 
6) załadowanej baterii (minimum w 50%); 
7) kompletu kluczy lub kart w liczbie dostarczonej przez producenta (min 2 szt.). 
8) gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, podnośnika, koła zapasowego lub zestawu 

naprawczego; 
9) innych niezbędnych do użytkowania Pojazdu dokumentów i przedmiotów 

dostarczonych przez producenta, w szczególności fabrycznej instrukcji obsługi 
(w wersji papierowej lub jako integralnej część oprogramowania komputera Pojazdu); 

8. Zamawiający może odmówić odbioru Pojazdu, gdy będzie on niezgodny ze specyfikacją 
pojazdu określoną w Załączniku nr 3 lub nie będzie posiadał dokumentów oraz elementów 
określonych w ust. 7.   

9. Za dotrzymanie terminu dostawy i wydania Pojazdów przyjmuje się datę podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Pojazdu - bez uwag, według wzoru, o którym mowa  
w Załączniku nr 1 do Umowy.  

10. W przypadku, gdy po wydaniu Pojazdów ujawnią się wady, których nie można było ustalić 
przy odbiorze, uniemożliwiające przewidziane w Umowie używanie Pojazdów, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć je w terminie 7 dni, po zawiadomieniu przez Zamawiającego  
na adres e-mail wskazany w § 16 ust. 2 Umowy.  

11. Wykonawca przeprowadzi dla czterech pracowników Zamawiającego nieodpłatny, krótki 
instruktarz z zakresu obsługi i użytkowania pojazdów, który zostanie przeprowadzony 
w dniu odbioru pojazdów przez Zamawiającego. 
 
 

§ 4 
Warunki używania Pojazdu 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazania pojazdów Zamawiającemu oraz w okresie 

obowiązywania Umowy, będzie posiadał tytuł prawny do dysponowania Pojazdami.  



 
3 

 

W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca nie zbędzie ani nie obciąży Pojazdu na 
rzecz osób trzecich. 

2. W przypadku, gdy Pojazdy nie stanowią własności Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany 
jest do przekazania Zamawiającemu danych właściciela Pojazdów, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy na adres e-mail wskazany w § 16 ust. 1. 

3. Strony przyjmują, że łączny limit kilometrów dla wszystkich Pojazdów w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy jest iloczynem liczby Pojazdów oraz przewidywanego 
średniorocznego przebiegu w wysokości 25 000 km dla każdego Pojazdu i jest rozliczany 
po zakończeniu niniejszej umowy. Za średnioroczny przebieg Strony uznają sumę 
przejechanych kilometrów przez wszystkie Pojazdy w skali roku, dzieloną przez liczbę 
Pojazdów.  

4. W przypadku przekroczenia lub niewykorzystania łącznego limitu kilometrów, wskazanego 
w ust. 3, strony zobowiązują się do rozliczenia na zasadach określonych odpowiednio  
w § 8 ust. 4 i 5. Dopuszczalne przekroczenie limitu w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy wynosi 5 000 km dla każdego pojazdu. 

5. Kierować Pojazdem mogą wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego, w tym 
jego pracownicy, pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje  
i dokumenty (prawo jazdy z odpowiednią kategorią) wymagane przepisami polskiego 
prawa do prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) korzystania z Pojazdu zgodnie z właściwościami Pojazdu i instrukcjami producenta 

oraz do dbałości i należytej pieczy nad Pojazdem, 
2) przestrzegania terminów przeglądów i napraw bieżących Pojazdu określonych przez 

producenta Pojazdu (w tym okresowych badań technicznych), w tym także 
przeglądów, modyfikacji i napraw wymaganych przepisami polskiego prawa do jego 
utrzymania, podstawienia Pojazdu w celu wykonania wszelkich napraw i remontów 
niezbędnych do utrzymania Pojazdu w dobrym stanie technicznym w punktach napraw 
i serwisu wskazanych przez Wykonawcę na zasadach określonych w § 5.  

3) ponoszenia wszelkich kosztów powstałych w następstwie naruszenia przez 
Zamawiającego uregulowań prawnych związanych z używaniem i eksploatacją 
Pojazdu (w tym mandatów i kosztów postępowań przed sądami lub organami 
administracji). Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazywania 
Zamawiającemu tych informacji w ciągu 24 godzin od dnia ich otrzymania. 

7. O ile Wykonawca nie wyraził uprzedniej pisemnej zgody, Zamawiający nie może zmienić 
przeznaczenia, właściwości jezdnych ani jakichkolwiek części składowych Pojazdu  
z wyjątkiem umieszczenia na lewych przednich drzwiach naklejki z LOGO Zamawiającego 
oraz zainstalowania (bezinwazyjnego) magnetycznej lampy ostrzegawczej na koszt 
Zamawiającego oraz urządzeń dodatkowych, w tym lokalizacyjnych, niemających 
ujemnego wpływu na parametry funkcjonalne i użytkowe Pojazdu. 

8. Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli stanu technicznego Pojazdu bez 
względu na miejsce jego postoju, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu 
zamierzonej kontroli. 

 
 

§ 5 
Kompleksowa obsługa serwisowa 

 
1. Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę serwisową Pojazdów. Będzie ona 

świadczona na terenie m.st. Warszawa, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8. 
2. Obsługa serwisowa obejmuje w szczególności organizację i realizację serwisu  

w autoryzowanych stacjach obsługi, obejmującą wszelkie czynności obsługi serwisowej  
i napraw Pojazdów zarówno w ramach objętych gwarancją jak i poza gwarancją, w tym 
obowiązkowych przeglądów technicznych, z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez 
producenta Pojazdu, obowiązujące przepisy prawne (badania techniczne) lub zgłoszenia 
Zamawiającego, z wyłączeniem czynności obsługi codziennej oraz utrzymania czystości,  
za które odpowiada i których koszty ponosi Zamawiający. W ramach obsługi serwisowej 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) utrzymywania Pojazdów w pełnej sprawności technicznej, 
2) ponoszenia wszelkich opłat wynikających z eksploatacji Pojazdów, 
3) wykonywania niezbędnych czynności konserwacyjnych, 
4) naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji Pojazdów. 
5) obsługi likwidacji szkód w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia „auto—casco" dotyczącymi Pojazdów, 
6) zapewnienia, zależnie od warunków atmosferycznych, w okresie październik — 

marzec opon zimowych do Pojazdów wraz z ich wymianą oraz przechowaniem opon 
letnich, 

7) zapewnienia, zależnie od warunków atmosferycznych, w okresie kwiecień — wrzesień 
opon letnich do Pojazdów wraz z ich wymianą oraz przechowaniem opon zimowych, 

8) wymiany zużytego podczas prawidłowej eksploatacji (zużytego równomiernie) 
ogumienia, 

9) doboru właściwych opon w ramach serwisu ogumienia oraz zapewnienia wyważania 
kół po każdorazowej wymianie opon 

10) naprawy lub wymiany uszkodzonych mechanicznie felg i opon, 
11) holowania Pojazdów, 
12) zapewnienia minimum jednej sieci stacji obsługi na terenie m.st. Warszawa,  
13) zapewnienia Pojazdów zastępczych zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. 

3. Wykonawca w ciągu 8 godzin od zgłoszenia (mailowego lub telefonicznego) wskaże 
Zamawiającemu miejsce i termin przyjęcia Pojazdu do wykonania obsługi serwisowej na 
terenie m. st. Warszawy. 

4. Termin przyjęcia pojazdu do serwisu nie będzie późniejszy niż do 7 dni od dokonania 
zgłoszenia, z wyjątkiem likwidacji szkód komunikacyjnych. W sytuacji, gdy awaria Pojazdu 
wymaga holowania, które zapewnia Wykonawca, Pojazd zostanie przyjęty do serwisu  
w dniu zgłoszenia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądów Pojazdów oraz ich napraw  
w czasie nie dłuższym niż do 14 dni od zgłoszenia. 

6. Zamawiający w związku z korzystaniem z Pojazdów ponosić będzie we własnym zakresie 
wyłącznie następujące koszty: 
1) energii elektrycznej,  
2) płynu do spryskiwaczy, 
3) mycia Pojazdu i czyszczenia jego wnętrza, 
4) opłat parkingowych, płatnych dróg i autostrad, 
5) wymiany piór wycieraczek. 

 
§ 6 

Kradzież, uszkodzenie, kasacja Pojazdu 
 

1. W przypadku, gdy którykolwiek Pojazd zostanie skradziony lub uszkodzony w takim 
stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa 
wygasa w zakresie tego Pojazdu, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 2 i 3 lub 
Zamawiający zaakceptuje zaproponowany przez Wykonawcę samochód na pozostały 
okres obowiązywania umowy. 

2. W przypadku kradzieży pojazdu Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty czynszu najmu 
za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież. Jeżeli w ciągu 
tego miesiąca kalendarzowego Pojazd nie zostanie odnaleziony, niniejsza umowa wygasa 
w zakresie tego Pojazdu, z ostatnim dniem miesiąca, w którym kradzież miała miejsce. 

3. W przypadku, gdy pojazd zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go można 
doprowadzić do stanu zdatnego do użytku, niniejsza umowa wygasa w zakresie tego 
Pojazdu, w dniu stwierdzenia szkody. Wszelkie opłaty należne na podstawie niniejszej 
umowy po dniu jej wygaśnięcia i uiszczone przez Zamawiającego zostaną mu zwrócone 
w terminie 14 dni kalendarzowych. 
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§ 7 
Pojazd zastępczy 

1. W przypadku przyjęcia pojazdu do obsługi serwisowej na okres trwający dłużej niż 24 
godziny od momentu przekazania Pojazdu, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
Pojazdu zastępczego o klasie i parametrach nie gorszych niż Pojazd użytkowany na 
podstawie niniejszej umowy, niekoniecznie z napędem elektrycznym, na cały okres 
istnienia przeszkody w korzystaniu z Pojazdu przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Pojazd zastępczy najpóźniej w drugim dniu 
roboczym od powiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac objętych obsługą 
serwisową w miejsce, z którego odbierać będzie Pojazd serwisowany. 

3. W przypadku kradzieży lub przeznaczenia Pojazdu do kasacji, Pojazd zastępczy 
udostępniony zostanie najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji  
o kasacji przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego kradzieży przez właściwy 
organ, na okres minimum 30 dni kalendarzowych. 

4. W przypadku niedostarczenia Pojazdu zastępczego w terminie, Zamawiający może - na 
czas oczekiwania na przekazanie Pojazdu zastępczego przez Wykonawcę - dokonać 
najmu Pojazdu zastępczego od innego podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie 
i obciążyć Wykonawcę kosztami tej usługi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Poziom naładowania baterii Pojazdu po przeglądzie lub naprawie nie może być mniejszy 
niż poziom w chwili przekazania tego Pojazdu do przeglądu lub naprawy. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu: 
1) czynszu, określonego w ust. 2, do kwoty maksymalnej brutto ………… zł (słownie: 

……………………………………………….............................……….., .../100) 
2) przekroczenia łącznego limitu kilometrów, o którym mowa § 4 ust. 3, na zasadach 

określonych w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu do kwoty maksymalnej brutto ………… 
zł (słownie: …………………......……………….., .../100). 

2. Miesięczny czynsz najmu, określony ryczałtowo,  wynosi: 
1) …….......… zł, tj. netto: ............. zł plus  .... % VAT – za Pojazd wskazany w § 1 ust. 1, 
2) …….......… zł, tj. netto: ............. zł plus  .... % VAT – za Pojazd wskazany w § 1 ust. 2, 
3) …….......… zł, tj. netto: ............. zł plus  .... % VAT – za Pojazd wskazany w § 1 ust. 3, 
4) …….......… zł, tj. netto: ............. zł plus  .... % VAT – za Pojazd wskazany w § 1 ust. 4, 

3. Wynagrodzenie wyszczególnione w ust. 1 pkt 1 obejmuje wszelkie koszty i nakłady z tytułu 
wykonywania niniejszej Umowy, w tym w szczególności koszty: najmu, rejestracji, 
ubezpieczeń, transportu i wydania Pojazdów, serwisu pojazdów wraz ze związanymi z tym 
kosztami naprawy gwarancyjnej, likwidacji szkód, sezonowej wymiany opon z ich 
przechowywaniem.  

4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego łącznego limitu kilometrów wskazanego 
w § 4 ust. 3, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdy przejechany 
kilometr w wysokości …………zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

5. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego łącznego limitu kilometrów 
wskazanego w § 4 ust. 3, Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za każdy 
niewykorzystany kilometr w wysokości …………zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

6. Opłaty za przekroczenie lub niewykorzystanie limitu kilometrów, o których mowa w ust. 4  
i 5, będą rozliczane według stanu licznika z dnia zwrotu pojazdów, na podstawie faktury 
wystawionej najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych po przekazaniu danego Pojazdu 
Wykonawcy na podstawie protokołu zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 14. 

7. Wykonawca, po każdym zakończonym miesiącu użytkowania Pojazdów, przekazanych na 
podstawie protokołów (stanowiących załącznik nr 1 i 2 do umowy), w terminie zgodnym 
z obowiązującymi przepisami, wystawi zbiorczą fakturę VAT z tytułu czynszu najmu 
z wyszczególnieniem czynszu w odniesieniu do każdego Pojazdu,  
z zastrzeżeniem ust. 8-10.  

8. Faktura z tytułu czynszu najmu za pierwszy i ostatni miesiąc użytkowania Pojazdów 
wystawiona zostanie najpóźniej do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
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po miesiącu, w którym nastąpiło wydanie lub zdanie danego Pojazdu, z zastrzeżeniem 
ust. 9 i 10. 

9. Jeżeli okres najmu danego Pojazdu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 
wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy za najem Pojazdów w tym miesiącu ustala 
się proporcjonalnie, tak że jednemu dniowi świadczenia usługi najmu odpowiada 1/30 
(słownie: jedna trzydziesta) wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.  

10. Za grudzień każdego roku faktura, na prośbę Zamawiającego, zostanie wystawiona 
najpóźniej do 20 grudnia z uwzględnieniem czynszu za cały miesiąc.   

11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w każdej fakturze:  
1) Nabywcę: 

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

2) Odbiorcę i płatnika: 
Zarząd Oczyszczania Miasta 
Al. Jerozolimskie 11/19 
00-508 Warszawa 

3) Numer i datę zawarcia umowy 
4) Numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku  
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm.) - w przypadku Wykonawcy 
będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 
oraz będzie zobowiązany dostarczyć ją na adres:  

• Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa lub 
• elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) 
12. Zamawiający nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesłanej inną 

drogą niż za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz 
nieposiadającej numeru umowy nadanego przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych. 

14. Zapłata wynagrodzenia za każdy okres rozliczeniowy dokonywana będzie przelewem  
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury papierowej lub od daty 
otrzymania przez Wykonawcy dokumentu UPO, w przypadku wystawienia prawidłowej 
faktury elektronicznej.  

15. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

16. Strony nie przewidują opcji wykupu Pojazdów. 
 
 

§ 9 
Waloryzacja wynagrodzenia 

 
1. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego – w ten sposób, że wynagrodzenie 

netto zostanie zmienione (zwiększenie lub zmniejszenie) z uwzględnieniem nowej 
stawki podatku, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 
jeżeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby pobierające minimalne 
wynagrodzenie za pracę, zmiana nastąpi proporcjonalnie do zwiększenia kosztów 
związanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy 
uwzględnieniu nakładu pracy na realizację zamówienia przez osoby pobierające to 
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wynagrodzenie, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania 
Zamawiającemu wysokości tych kosztów poprzez udostepnienie do wglądu 
zanonimizowanych kopii umów o pracę. Kopia umowy powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów i numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko oraz wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca 
zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby, których powyższe zmiany dotyczą, zmiana 
nastąpi proporcjonalnie (zwiększenie lub zmniejszenie) do zmiany kosztów 
wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, przy uwzględnieniu nakładu pracy na realizację zamówienia przez osoby, 
których ta zmiana dotyczy, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania 
Zamawiającemu wysokości tych nakładów i kosztów, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych - jeżeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby, których 
powyższe zmiany dotyczą, zmiana nastąpi proporcjonalnie (zwiększenie lub 
zmniejszenie) do zmiany kosztów wynikających ze zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy uwzględnieniu nakładu 
pracy na realizację zamówienia przez osoby, których ta zmiana dotyczy, przy czym 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania Zamawiającemu wysokości tych 
nakładów i kosztów. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca lub Zamawiający, najpóźniej  
w terminie 30 dni kalendarzowych od wprowadzenia wymienionych zmian, będzie miał 
prawo do złożenia drugiej stronie wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia wraz 
z uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulacją, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia 
wniosku po ww. terminie strony mają prawo odmówić zmiany wynagrodzenia. Za termin 
złożenia uważa się termin otrzymania wniosku przez druga Stronę. 

3. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, będą obowiązywały od: 
1) dnia obowiązywania zmienionych wskaźników - w przypadku otrzymania przez 

Zamawiającego wniosku Wykonawcy przed terminem wejścia w życie przepisów 
dotyczących nowych wskaźników, 

2)  pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu aneksu - w przypadku 
otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy po terminie wejścia w życie 
przepisów dotyczących nowych wskaźników. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jeżeli zmiana wskaźników 
określonych w ust. 1 zostanie wprowadzona aktami prawnymi opublikowanymi na dzień 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 8 ust. 1 ulegnie zmianie (zwiększeniu 

lub zmniejszeniu), na zasadach określonych poniżej. 

1) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek 

Wykonawcy w przypadku, gdy z danych Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako 

„GUS”) dotyczących 12 (dwunastu) następujących po sobie miesięcy wynika,  

że średnia arytmetyczna ogłaszanych miesięcznych wskaźników cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, określonych w pkt 2, wynosi mniej niż 95 lub więcej niż 105.  

2) Średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt 1) wyliczana jest na podstawie danych  

w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku”  

w części „Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100” prezentowanej na stronie 

GUS w zakładce „Obszary tematyczne” i dalej „Ceny. Handel” w tabeli „Wskaźniki cen”  

w poz. „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)”.  
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3) Przy ustalaniu miesięcy, o których mowa w pkt 1) jako pierwszy uwzględniany jest 

pełen miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym zawarto umowę. 

4) Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze 

stron umowy nie wcześniej niż po upływie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. 

5) Zmiana łącznego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 wymaga aneksu do umowy 

i ustalana będzie z uwzględnieniem zwaloryzowanego czynszu obliczonego zgodnie z 

wzorem:  

CW = Cp  x  W%, gdzie użyte symbole oznaczają: 

CW - czynsz po waloryzacji 

 Cp - czynsz początkowy (netto) 

 W - średnia arytmetyczna wskaźników cen, o której mowa w pkt 2 określona  

        procentowo. 

6) Wynagrodzenie łączne, o którym mowa w § 8 ust. 1 z uwzględnieniem waloryzacji, 

należy powiększyć o podatek VAT. 

6. Czynsz, zwaloryzowany zgodnie z ust. 5 zostanie zastosowany do najmu realizowanego 

począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

Zamawiający otrzymał wniosek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1),  

Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

7. Kolejna zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 5 będzie możliwa nie 

wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy następujących od miesiąca, w którym zaczęły 

obowiązywać zwaloryzowane ceny / stawki. 

8. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich 

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć 15% wartości 

wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w § 8 ust. 1 w wysokości obowiązującej na dzień 

zawarcia umowy. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi 

postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 10 
Ubezpieczenie Pojazdu 

 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia każdego Pojazdu u wybranego przez 
siebie ubezpieczyciela w zakresie pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC 
(w tym, w szczególności: od kradzieży, wypadku, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, 
uderzenia lub najechania na przeszkodę ruchomą lub nieruchomą) i NNW, jak również 
Assistance i przez cały czas trwania umowy do opłacania składek ubezpieczeniowych. 
Koszt ubezpieczenia jest uwzględniony w kwocie czynszu najmu Pojazdów. 

2. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się terminowo 
zawierać umowy ubezpieczenia z zachowaniem ich ciągłości, opłacać składki 
ubezpieczenia. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw objętych oraz nieobjętych polisą 
ubezpieczeniową, chyba że szkoda powstała wskutek prowadzenia Pojazdu po użyciu 
alkoholu lub podobnie działającego środka, braku uprawnień do prowadzenia Pojazdu, 
oraz w wyniku utraty Pojazdu na skutek zaniedbań Zamawiającego umożliwiających 
dokonanie kradzieży. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na 
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rzecz Wykonawcy pełnych kosztów naprawy szkody lub wartości Pojazdu określonej przez 
ubezpieczyciela na dzień powstania szkody. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych kroków 
mających na celu umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę  
od ubezpieczyciela, tj. zgłaszania szkody, zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę 
procedurami. 

5. Najpóźniej z chwilą dostarczenia każdego Pojazdu, a także na co najmniej 2 dni robocze 
przed końcem okresu ubezpieczenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na adres e-
mail wskazany w § 16 ust. 1 skan dokumentów wskazanych w § 3 ust. 7 pkt 2, stanowiący 
dowód na to, że ubezpieczenie spełnia wymogi ust. 1. 

 
 

§ 11 
Zwrot Pojazdu 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić każdy z Pojazdów w miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę na terenie m.st. Warszawy, najpóźniej następnego dnia roboczego  

po zakończeniu okresu najmu. 

2. Wszelkie zmiany lub uszkodzenia Pojazdu, nieobjęte ubezpieczeniem oraz obsługą 
serwisową Zamawiający usunie na swój koszt przed zwrotem Pojazdu, po uzgodnieniu  
z Wykonawcą. 

3. Każdy Pojazd zostanie zwrócony przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów, 
kluczyków, pełnym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu zużycia 
będącego następstwem prawidłowego korzystania z Pojazdu, zgodnie z warunkami Umowy 
oraz gwarancji i instrukcji obsługi Pojazdu, bez usterek i uszkodzeń. 

4. W dniu zwrotu każdego Pojazdu zostanie spisany Protokół Zwrotu Pojazdu przy udziale 
przedstawicieli obu stron, według wzoru, o którym mowa w załączniku nr 2 do Umowy. 

5. W razie zwrotu Pojazdu po terminie określonym w § 2, z zastrzeżeniem ust. 2, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) kwoty 
miesięcznego czynszu określonego w § 8 ust. 2 za każdy dzień dodatkowego używania 
Pojazdu. Faktura z tytułu powyższego wynagrodzenia będzie wystawiona przez 
Wykonawcę na zasadach wskazanych w § 8. Zmiana ta wymaga aneksu. 
 

 
§ 12 

Kary umowne 
 
 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie not księgowych wystawionych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości: 
1) 30% miesięcznego czynszu najmu brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dostarczeniu i wydaniu pojazdu w przypadku wskazania skróconego terminu 
dostawy liczony od dnia 01.01.2022 r.1, 
20% miesięcznego czynszu najmu brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w dostarczeniu i wydaniu pojazdu w przypadku wskazania skróconego terminu 
dostawy liczony od dnia 01.03.2022 r.2, 
15% miesięcznego czynszu najmu brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w dostarczeniu i wydaniu pojazdu w przypadku wskazania skróconego terminu 
dostawy liczony od dnia 01.05.2022 r.3, 
10% miesięcznego czynszu najmu brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w dostarczeniu i wydaniu Pojazdu liczony od dnia 01.07.2022 r.4,  

 
1 zapis w przypadku zaoferowania pojazdów do 31.12.2021r. 
2 zapis w przypadku zaoferowania pojazdów do 28.02.2022r. 
3 zapis w przypadku zaoferowania pojazdów do 30.04.2022r. 
4 zapis w przypadku zaoferowania pojazdów do 30.06.2022r. 
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- odrębnie za każdy Pojazd, 
2) 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) - za każdy dzień zwłoki  

w przekazaniu Pojazdu zastępczego Zamawiającemu, 
3) 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) - za każdy dzień zwłoki - w przypadku, gdy 

wyznaczony przez Wykonawcę termin podstawienia Pojazdu do wykonania obsługi 
serwisowej, o których mowa § 5 ust. 4 będzie dłuższy niż 7 dni od dokonania 
zgłoszenia przez Zamawiającego, 

4) 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) - za każdą godzinę zwłoki - w przypadku 
przekroczenia terminu wskazanego § 5 ust. 3, 

5) 20% kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 - w przypadku rozwiązania Umowy z powodu 
rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, niezależnie od kar umownych 
naliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych w ramach umowy nie 
przekroczy 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 
5. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 13 

Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności w przypadku: 
1) przekroczenia terminu dostarczenia Pojazdu zastępczego trwającego dłużej niż 14 dni 

– w części umowy dotyczącej tego Pojazdu, 
2) trzykrotnego przekroczenia terminu wydania Pojazdu zastępczego, określonego  

w § 7, 
3) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 2 500,00 zł brutto 

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100). 
 

§ 14 
Udostępnianie informacji publicznej 

 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn.zm.) która podlega udostępnieniu 
w trybie przedmiotowej ustawy. 

 
§ 15 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Wykonanie niniejszej Umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z 27.04.2016 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 r., 
dalej: Rozporządzenie RODO). 

2. W zakresie danych osobowych pracowników: 
1) Zamawiającego - Wykonawca, wyłącznie w celu likwidacji szkód, będzie udostępniał 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, dane osobowe pracowników 
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Zamawiającego, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, kategorię posiadanego 
prawa jazdy, numer oraz datę wydania. 

2) Wykonawcy – Zamawiający w celu weryfikacji zatrudnienia pracowników w oparciu 
o umowę o pracę oraz ich wynagrodzenia, będzie przetwarzał dane osobowe 
pracowników Wykonawcy, w szczególności na podstawie kopii umów o pracę osób 
zaangażowanych w realizację umowy. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów 
i numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko oraz wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3. Wykonawca powierza Zamawiającemu, a Zamawiający Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych pracowników na czas obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do: 
1) zachowania należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 
2) nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy. 
3) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia RODO, 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnione zostaną do przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji umowy. 

4) zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, zapewniający adekwatny stopnień 
bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia RODO oraz wydanych na jego 
podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

5) trwałego usunięcia powierzonych danych osobowych - nie później niż w terminie 30 
dni od uznania należytego wykonania przez Wykonawcę umowy.  

5. Zamawiający i Wykonawca mogą powierzyć dane osobowe wskazane w ust. 2 do dalszego 
przetwarzania przez inne podmioty, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej 
Strony. 

6. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Strony mają prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez druga Stronę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych, spełniają postanowienia umowy i Rozporządzenia RODO. 

 
 

§ 16 
Kontakt 

 
1. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest: 

1) ................................................... tel. .............................. e-mail ...................................., 
2) ................................................... tel. .............................. e-mail ...................................., 

2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest: 
1) ................................................... tel. .............................. e-mail ...................................., 
2) ................................................... tel. .............................. e-mail ...................................., 

3. Zmiana osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, o której mowa  
w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy, a jedynie wymaga poinformowania o tym fakcie 
drugiej Strony w trybie zawiadomienia pisemnego. 

4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 
1) Zamawiający: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa,  
2) Wykonawca:  ................................................... . 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach adresu  
do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne. 
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§ 17 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.  
2. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy właściwe dla 
Umowy. 

3. Wszelkie zmiany do Umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3. 

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu 
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, 
w szczególności w sytuacjach wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

5. Zamawiający nie ma prawa przenoszenia praw z Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Wykonawcy. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może 
dokonywać przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie,  
w szczególności o zapłatę faktur. 

6. Spory wynikłe z / lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem zobowiązań 
z Umowy, poddane zostają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu współpracy 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym oraz na wykorzystywanie przez Wykonawcę 
nazwy Zamawiającego w referencjach, prezentacjach handlowych oraz na oficjalnej 
stronie internetowej Wykonawcy. 

8. Wszelkie oświadczenia związane z Umową będą przekazywane nieodpłatnie w formie 
pisemnej listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres wskazany w § 16 ust. 4 bądź 
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany odpowiednio w § 16 ust.1 lub 2. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
10. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji 

Umowy jest Dział Administracyjno-Gospodarczy. 
 
 
 
 
 
 
……………….         ……………… 
Zamawiający          Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 do wzoru Umowy  

Protokół Odbioru Pojazdu z dnia …………………………. 

Wykonawca: .……………………….…………………………………………………………… 

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

Zamawiający: M.st. Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - Zarząd Oczyszczania 

Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. 

Umowa najmu nr ……………………………….………………………………..………………. 

Typ / model pojazdu …………………………………………………………………..…………. 

Numer podwozia/ numer VIN …………………………………………………….……………… 

Rok produkcji ………………………  Nr rejestracyjny pojazdu ………….………….………… 

Stan licznika ………………………………………………………………………………..……… 

 

I. Zamawiający potwierdza / nie potwierdza przyjęcia*: 

1. dokumentu dopuszczającego Pojazd do ruchu wystawione przez właściwy organ  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2.  kopii polisy OC (Odpowiedzialności Cywilnej), AC (Autocasco), NNW (Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków), Assistance lub certyfikatu, czy innego dokumentu, wystawionego przez 
ubezpieczyciela, zawierającego w szczególności: 
• nazwę instytucji ubezpieczającej, 
• numer polisy ubezpieczeniowej, 
• markę i model ubezpieczonego Pojazdu, 
• numer rejestracyjny Pojazdu, 
• numer VIN (ang. Vehicle Identification Number) – numer identyfikacyjny pojazdu nadany 
i umieszczony przez producenta, 

• okres ubezpieczenia 
• potwierdzenia zakresu ochrony w ramach OC, AC, NNW. 

3. kopii karty Pojazdu; 
4. kopii dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta; 
5. kopii wykonania przeglądu zerowego; 
6. załadowanej baterii (minimum w 50%); 
7. kompletu kluczy lub kart w liczbie dostarczonej przez producenta (min 2 szt.). 
8. gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, podnośnika, koła zapasowego lub zestawu naprawczego; 
9. innych niezbędnych do użytkowania Pojazdu dokumentów i przedmiotów dostarczonych przez 

producenta, w szczególności fabrycznej instrukcji obsługi (w wersji papierowej lub jako integralnej 
część oprogramowania komputera Pojazdu); 

 

II. Zamawiający oświadcza, że Pojazd: 

1. nie posiada wad, usterek / posiada wady, usterki*, w tym:  

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

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

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

2. jest / nie jest* kompletny i wyposażony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy,  

3. jest / nie jest* zdatny do użytku, 

III. Zamawiający akceptuje / nie akceptuje stanu technicznego Pojazdu: 

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

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

  

……………….       …………………… 

Zamawiający        Wykonawca 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do wzoru Umowy  

 

Protokół Zwrotu Pojazdu  z dnia …………………………. 

 

Zamawiający: M.st. Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - Zarząd Oczyszczania 

Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. 

Wykonawca: .……………………….…………………………………………………………… 

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

Umowa najmu nr ……………………………….………………………………..………………. 

Typ / model pojazdu …………………………………………………………………..…………. 

Numer podwozia/ numer VIN …………………………………………………….……………… 

Rok produkcji ………………………  Nr rejestracyjny pojazdu ………….………….………… 

Stan licznika ………………………………………………………………………………..……… 

 

I. Wykonawca potwierdza / nie potwierdza przyjęcia*: 

1. Dowodu rejestracyjnego* - pozwolenia czasowego*, 

2. kompletu kluczy / kart w liczbie ……………….. 

3. gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, podnośnika, koła zapasowego* lub zestawu 

naprawczego* 

4. fabrycznej instrukcji obsługi. 

 

II. Wykonawca oświadcza, że Pojazd: 

1. nie posiada wad, usterek / posiada wady, usterki*, w tym:  

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

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

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

2. jest / nie jest* kompletny i wyposażony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, przy 

uwzględnieniu zużycia będącego następstwem prawidłowego korzystania z Pojazdu, 

zgodnie z warunkami Umowy oraz gwarancji i instrukcji obsługi Pojazdu, 

3. jest / nie jest* zdatny do użytku, 

III. Wykonawca akceptuje / nie akceptuje stanu technicznego Pojazdu: 

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

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

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

 

 

……………….       …………………… 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



        Załącznik nr 3 do wzoru Umowy 
 
 

Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie 
dla pojazdu osobowego  

określonego w § 1 ust.  .......1 Umowy 
   
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

1.  

Fabrycznie nowy o napędzie 100% elektrycznym (rodzaj 

zasilania energia elektryczna) 

Rok produkcji: minimum 2020 

marka 

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

model 

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

rok prod. 

……...……….…..…. 

typ nadwozia 

………..….……. 

2.  Silnik elektryczny o mocy min 130 KM  moc .......... KM 

3.  

Fabrycznie nowy akumulator litowo – jonowy o pojemności 

energetycznej nie mniejszej niż: 50kWh  
poj. .......... kWh 

4.  

Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (zgodnie z 

danymi określonymi w 49.5.1 świadectwa zgodności WE 

pojazdu) pojazdu na jednym ładowaniu baterii nie mniejszy niż: 

320 km 

zasięg ......... km 

5.  
Długość pojazdu min. 4000 mm ........... mm 

6.  
Szerokość pojazdu wraz z lusterkami min. 1900 mm ........... mm 

7.  
Rozstaw osi min. 2500 mm ........... mm 

8.  
Pojemność bagażnika min. 260 l. bez składania tylnych foteli ........... l 

9.  
Kolor nadwozia: dowolny ………………. 

WYPOSAŻENIE 

1.  

Ilość miejsc: 5 – osobowy 

I rząd – fotel kierowcy i pasażera, 

II rząd – składane fotele 

TAK 

2.  

Pojazd musi umożliwiać ładowanie: 

- standardowe z gniazda sieciowego 230 V 

- z gniazda ładowarki naściennej 32 A 

Pojazd musi posiadać system bezpieczeństwa zapobiegający 
porażeniu prądem elektrycznym podczas ładowania pojazdu 

TAK 

3.  
Poduszki powietrzne przednie  TAK 

4.  
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu  TAK 



5.  
Zagłówki przednie z regulacją wysokości TAK 

6.  
Światła do jazdy dziennej w technologii LED TAK 

7.  
Elektrycznie sterowane szyby z przodu  TAK 

8.  
Czujnik parkowania tył  TAK 

9.  
Klimatyzacja  TAK 

10.  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem TAK 

11.  
Wspomaganie układu kierowniczego TAK 

12.  
Wielofunkcyjne koło kierownicy  TAK 

13.  
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach TAK 

14.  Centralny zamek zdalnego sterowania pilotem TAK 

15.  Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth TAK 

16.  
Gniazdo elektryczne 12 V  TAK 

17.  
Złącze szybkiej ładowarki TAK 

18.  
Oświetlenie portu ładowania pojazdu TAK 

19.  
Dywaniki gumowe TAK 

20.  
Zestaw naprawczy lub koło zapasowe TAK 

21.  
Kabel do ładowania 1 fazowy o długości minimum 5 m TAK 

22.  
Kabel do ładowania 3 fazowy 32A Typ 2 o długości minimum 5 m TAK 

23.  
Kabel do ładowania z sieci 230V TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Zamawiający        Wykonawca 
 
 
 
 

 
1 Uzupełnić numer ustępu z § 1 Umowy odrębnie dla każdego Pojazdu 



Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie 4 Pojazdów 
 

1.  
Fabrycznie nowy o napędzie 100% elektrycznym (rodzaj zasilania energia elektryczna) 

Rok produkcji: minimum 2020 

2. Silnik elektryczny o mocy min 130 KM  

3. 
Fabrycznie nowy akumulator litowo – jonowy o pojemności energetycznej nie mniejszej niż: 
50kWh  

4. 
Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (zgodnie z danymi określonymi w 49.5.1 
świadectwa zgodności WE pojazdu) pojazdu na jednym ładowaniu baterii nie mniejszy niż: 320 km 

5. Długość pojazdu min. 4000 mm 

6. Szerokość pojazdu wraz z lusterkami min. 1900 mm 

7. Rozstaw osi min. 2500 mm 

8. Pojemność bagażnika min. 260 l. bez składania tylnych foteli 

9. Kolor nadwozia: dowolny 

1. 

Ilość miejsc: 5 – osobowy 

I rząd – fotel kierowcy i pasażera, 

II rząd – składane fotele 

2. 

Pojazd musi umożliwiać ładowanie: 

- standardowe z gniazda sieciowego 230 V 

- z gniazda ładowarki naściennej 32 A 

Pojazd musi posiadać system bezpieczeństwa zapobiegający porażeniu prądem elektrycznym 
podczas ładowania pojazdu 

3. Poduszki powietrzne przednie  

4. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu  

5. Zagłówki przednie z regulacją wysokości 

6. Światła do jazdy dziennej w technologii LED 

7. Elektrycznie sterowane szyby z przodu  

8. Czujnik parkowania tył  

9. Klimatyzacja  

10. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 

11. Wspomaganie układu kierowniczego 

12. Wielofunkcyjne koło kierownicy  



13. Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach 

14. Centralny zamek zdalnego sterowania pilotem 

15. Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth 

16. Gniazdo elektryczne 12 V  

17. Złącze szybkiej ładowarki 

18. Oświetlenie portu ładowania pojazdu 

19. Dywaniki gumowe 

20. Zestaw naprawczy lub koło zapasowe 

21. Kabel do ładowania 1 fazowy o długości minimum 5 m 

22. Kabel do ładowania 3 fazowy 32A Typ 2 o długości minimum 5 m 

23. Kabel do ładowania z sieci 230V 

 
 


