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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: www.zom.waw.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/203 

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/203 

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: 34110000-1 samochody osobowe 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu  samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV. 

Opis przedmiotu zamówienia -  wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie samochodów 
zawiera  załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8     
w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp.   
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie będzie realizowane do 30 listopada 2022 r. 

 

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 
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dokumentów. 
 

VIII. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

− wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE dla 
kompletnych pojazdów, potwierdzające parametry samochodów stanowiące podstawę do obliczenia 
punktów w kryteriach pozacenowych (składany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego albo podpisu osobistego). 

 
Wskazany dokument służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert i w 
związku z tym nie podlega uzupełnieniu. 

 

IX. 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. 

 

 

X. 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 miniportalu na stronie internetowej Zamawiającego. Dane postępowanie 
można wyszukać również 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 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 
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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. 

XI. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24 maja 2022 r. 

 

XII. 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) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE  
dla kompletnych pojazdów; 

3) 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; 

4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się                         
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                     
o udzielenie zamówienia.  
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XIII. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r.  
do godz. 8:00 

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.   

 

XV. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 8:30   

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. 

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny 

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

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ. 

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 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.  
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XVII. 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) termin dostarczenia samochodów – T 
3) wielkość zużywanej energii w cyklu mieszanym - ZE 
4) wielkość emisji CO2  w cyklu mieszanym- EDW 
5) wielkość łączna emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 

niemetanowych) - EZ 
2.  Całkowita liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: L=C+T+ZE+EDW+EZ 
3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

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 
Termin dostarczenia 

samochodów 
10% 10 

T – Dostarczenie samochodów w terminie: 

 do  31.07.2022 r. – 10 pkt 

 do 30.09.2022 r.  – 5 pkt 

 do 30.11.2022 r. –    0 pkt 

3 

Wielkość zużywanej 

energii w cyklu 

mieszanym 

10% 10 
                   Najniższe zużycie energii 

ZE =    -----------------------------------       x  10 pkt 

        Zużycie energii w ocenianej  ofercie 

4 
Wielkość emisji CO2 

w cyklu mieszanym 
10% 10 

                   Najniższa emisja CO2 

EDW =    -----------------------------------       x  10 pkt 

               Emisja CO2 w ocenianej  ofercie 
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1) Kryterium C - ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie                           na 
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Cena 
brutto za 5 szt. samochodów) i przeliczona  według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Najwyższą liczbę 
punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. 

 

2) Kryterium T – termin – najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta Wykonawcy, który zobowiąże się 
do dostarczenia 5 samochodów do 31.07.2022  r. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w ww. 
kryterium, Zamawiający przyjmie, że dostawa samochodów nastąpi do 30.11.2022 r., a w kryterium tym oferta 
otrzyma 0 pkt. 

 

3) Kryterium ZE – wielkość zużywanej energii w cyklu mieszanym – ocena punktowa  dokonana zostanie  
na podstawie wielkości zużywanej energii wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i 
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta 
zawierająca najniższe zużycie energii. 

 
Wielkość zużycia energii [MJ/km] należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U z 2011 r. Nr 96 poz. 559) zmierzoną według procedury 

ustalonej dla celów badań homologacyjnych - w cyklu mieszanym. 

 

4) Kryterium EDW – wielkość emisji CO2 w cyklu mieszanym – ocena punktowa  dokonana zostanie  na 
podstawie wielkości emisji CO2 wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona 
według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą wielkość emisji  CO2. 

 
Wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U z 2011 r. 96 poz. 559) zmierzoną według procedury ustalonej 

dla celów badań homologacyjnych - w cyklu mieszanym (wartość z homologacji pkt. 49 ppkt.4). 

 

5) Kryterium EZ – wielkość łączna emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów 
niemetanowych) – ocena punktowa  dokonana zostanie  na podstawie łącznej wielkości emisji 
zanieczyszczeń wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym  
i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta 
zawierająca najniższą łączną wielkość emisji zanieczyszczeń. 

 
Wielkość emisji zanieczyszczeń należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U z 2011 r. Nr 96 poz. 559) - wyrażone łącznie wielkości emisji 

5 

Wielkość łączna emisji 

zanieczyszczeń 

(tlenków azotu, cząstek 

stałych oraz 

węglowodorów 

niemetanowych) 

10% 10 
             Najniższa łączna emisja zanieczyszczeń 

EZ =    -----------------------------------                x  10 pkt 

        Łączna emisja zanieczyszczeń w ocenianej ofercie 



8 
 

tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych), zmierzone według procedury ustalonej 

dla celów badań homologacyjnych (wartość z homologacji pkt. 48). 

 

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. 

 
 

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

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie dostarczyć 
zamawiającemu przed podpisaniem umowy 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 zabezpieczenia 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 której ́ Zamawiajacy̨ był 
obowiązany̨ na podstawie ustawy.  

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. 
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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/6/22 pod nazwą „Dostawa  5 szt. 
samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV” prowadzonym w trybie podstawowym; 

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.  
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) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3; 

4) Wzór umowy – zał. nr 4. 



Załącznik nr 1 do SWZ

1 Marka
…………………………………………

2 Model
…………………………………………

3 Kategoria homologacyjna: M1
Podrodzaj pojazdu kod: …..............

4 Rok produkcji 2022

5 Łączna moc silnika: min. 90 KM
….........................KM

6 Długość pojazdu min. 3900 mm
…...................mm

7 Szerokość pojazdu mierzona bez lusterek min. 1680 mm
…....................mm

8 Rozstaw osi min. 2500 mm
........................mm

9 Pojemność bagażnika min. 260 l. bez składania tylnej kanapy
….......................l

10 Kolor nadwozia
….................................

11 Typ nadwozia: 5-drzwiowe TAK

12

Ilość miejsc: 5 – osobowy                                                                                           

I rząd – fotel kierowcy i pasażera,

II rząd – składana kanapa/fotele
TAK

1
Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne 

oraz elektroniczne ………..lata……………….km

2 Gwarancja na powłokę lakierniczą
………..lata

3
………..lata

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

Adres: …............................................................................

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

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

Rodzaj Wykonawcy: (poniżej proszę zaznaczyć właściwy 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  Dostawę 5 szt samochodów 

osobowych z nąpędem hybrydowym typu HEV, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę stanowiącą sumę 

wartości wynikającą z poniższej tabeli:

Wyposażenie i parametry techniczne samochodów o napędzie hybrydowym typu HEV

Formularz ofertowy 

Gwarancja

C n - cena netto za 1 samochód ……………………………zł

C o cena brutto za 5 szt samochodów (Cb x 5) ……………………….zł

VAT 23%

C b - cena brutto za 1 samochód ………….…………….zł

SAMOCHODY (5 sztuk)

Gwarancja na perforację nadwozia

Wyposażenie samochodu
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Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego i 

hamulcowego
TAK

Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i 

pasażera
TAK

Kurtyny powietrzne TAK

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu TAK

Zagłówki przednie z regulacją wysokości lub zintegrowane z 

oparciem bez regulacji wysokości
TAK

6
Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej w 

technologii LED
TAK

Tylne światła w technologii LED TAK

Port USB TAK

Lusterka boczne elektrycznie sterowane TAK

Elektrycznie sterowane szyby z przodu TAK

11 Czujnik parkowania tył TAK

12 Klimatyzacja automatyczna TAK

13 Wspomaganie układu kierowniczego TAK

14 Wielofunkcyjne koło kierownicy TAK

15 Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach TAK

16 Centralny zamek zdalnego sterowania pilotem TAK

17 Zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth TAK

18 Gniazdo elektryczne 12 V TAK

19
Dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi lub 

letnimi w zależności od kompletu zamontowanego w aucie
TAK

20 Osłony nadkoli przednich TAK

21 Dywaniki gumowe TAK

22 Tapicerka w kolorze ciemnym TAK

23 Osłona pod silnik TAK

24
Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, koło 

zapasowe/zestaw naprawczy
TAK

1 Zobowiązuję się dostarczyć 5 szt samochodów w terminie

1
Wielkość zużywanej energii

(w jednostkach MJ/km) w cyklu mieszanym,według procedury 

ustalonej dla celów badań homologacyjnych

……………………..MJ/km

Termin dostawy

 Wielkość zużywanej energii i emisji dwutlenku węgla oraz łącznej emisji tlenków                                                                                              

1

2

3

4

8

5

7

9

10
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2
Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2 w jednostkach g/km) w

cyklu mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji
……………………..g/km

3
Łączna wielkość emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych 

(PM) i węglowodorów niemetanowych (THC+NMHC) (w 

jednostkach mg/km), zgodnie z wynikami badań homologacji.

……………………..mg/km

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

podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy
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Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/6/22                                                            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. „Dostawa 5 szt. samochodów 

osobowych z napędem hybrydowym typu HEV”, prowadzonego przez Zarząd Oczyszczania 

Miasta -  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 

ust. 1 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. 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:  ……………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

 

 

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

 (podpis) 



Załącznik nr 3 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie 

dla fabrycznie nowego hybrydowego samochodu osobowego 
 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

 

1.  
Fabrycznie nowy o napędzie hybrydowym typu HEV 
Rok produkcji: 2022 
Kategoria homologacyjna: M1 

2.  Łączna moc silnika: min. 90 KM 

3.  Długość pojazdu min. 3900 mm 

4.  Szerokość pojazdu mierzona bez lusterek min. 1680 mm 

5.  Rozstaw osi min. 2500 mm 

6.  Pojemność bagażnika min. 260 l. bez składania tylnej kanapy 

7.  Kolor nadwozia dowolny 

8.  Typ nadwozia: 5-drzwiowe 

9.  
Ilość miejsc: 5 – osobowy 
I rząd – fotel kierowcy i pasażera, 
II rząd – składana kanapa/fotele 

 
WYPOSAŻENIE 

1.  Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego i hamulcowego 

2.  Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera 

3.  Kurtyny powietrzne 

4.  Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu 

5.  Zagłówki przednie z regulacją wysokości lub zintegrowane z oparciem bez regulacji 
wysokości 

6.  Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED 

7.  Tylne światła w technologii LED 

8.  Port USB 

9.  Lusterka boczne elektrycznie sterowane  

10.  Elektrycznie sterowane szyby z przodu  

11.  Czujnik parkowania tył  

12.  Klimatyzacja automatyczna 

13.  Wspomaganie układu kierowniczego 

14.  Wielofunkcyjne koło kierownicy  

15.  Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach 

16.  Centralny zamek zdalnego sterowania pilotem 

17.  Zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth 

18.  Gniazdo elektryczne 12 V  

19.  
Dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi lub letnimi w zależności od 
kompletu zamontowanego w aucie  

20.  Osłony nadkoli przednich 

21.  Dywaniki gumowe 

22.  Tapicerka w kolorze ciemnym 

23.  Osłona pod silnik 

24.  Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, koło zapasowe/zestaw naprawczy 

 

 



 

 
 

WZÓR UMOWY  
 

 

Umowa zawarta w dniu …………………… 2022 r. w Warszawie w wyniku 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez 

negocjacji nr ZOM/KP/      /22 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, zwany 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 ………………, zwany dalej „Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

• ………………..   - …………………………  

• ………………..  - …………………………  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. 

 
§ 1 

[Przedmiot umowy] 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 5 szt. nowych, nieużywanych 

samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV: 

1) marka .................................... model ....,……...................................................…… 
2) marka .................................... model ....,……...................................................…… 
3) marka .................................... model ....,……...................................................…… 
4) marka .................................... model ....,……...................................................…… 
5) marka .................................... model ....,……...................................................……  

 
zwanych dalej w Umowie także „samochodami”. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu samochodów 

spełniających parametry techniczne oraz posiadające wyposażenie określone  

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnym z ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2 
[Termin realizacji umowy] 

 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę samochodów określonych w § 1  

w terminie do dnia ……………. . 
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§ 3 

[Warunki realizacji umowy] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone samochody są wolne od wad fizycznych  

i prawnych oraz jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich, w szczególności 

nie są przedmiotem przywłaszczenia na zabezpieczenie ani nie są przedmiotem 

jakiejkolwiek umowy zobowiązującej do zawarcia umowy skutkującej przeniesieniem 

ich własności, jak również nie są przedmiotem żadnej umowy zobowiązującej  

do sprzedaży samochodów lub skutkujących powstaniem jakichkolwiek innych 

roszczeń osób trzecich. 

2. Przekazanie samochodów Zamawiającemu przez Wykonawcę dokonane zostanie 

w siedzibie Zamawiającego tj. Al. Jerozolimskie 11/19, 00-950 Warszawa, lub  

w salonie sprzedaży Wykonawcy znajdującym się w obrębie administracyjnym  

m. st. Warszawy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą 

samochodów do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik  

nr 2). 

4. Wykonawca, na 7 dni przed wydaniem samochodów, zobowiązuje się do 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT oraz niezbędnych 

dokumentów, napisanych w języku polskim, w celu możliwości rejestracji 

samochodów określonych w § 1 ust. 1: 

1) dokumenty wykonania przeglądu zerowego; 

2) świadectwa zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach 

pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów"; 

3) potwierdzenia zapłaty akcyzy w przypadku samochodu wyprodukowanego w Unii 

Europejskiej lub wydruki ze strony e-ZEFIR albo oświadczenia salonu sprzedaży 

posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. 

5. Wykonawca w dniu przekazania samochodów przekaże Zamawiającemu: 

1) dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta; 

2) komplety kluczy lub kart w liczbie dostarczonej przez producenta (min 2 szt.); 

3) gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, koło zapasowe/zestaw naprawczy* dla 

każdego z samochodów; 

4) inne niezbędne do użytkowania samochodu dokumenty i przedmioty dostarczone 

przez producenta, w szczególności fabrycznych instrukcji obsługi (w wersji 

papierowej lub jako integralnej części oprogramowania komputera samochodu); 

5)  dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi lub letnimi w zależności 

od kompletu zamontowanego w aucie; 

6) wykaz autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie Warszawy. 

6. Gotowość dostawy i przekazania samochodów Wykonawca zgłosi Zamawiającemu,  

co najmniej 3 dni robocze wcześniej przed terminem dostawy, e-mailem na adres: 

zom@zom.waw.pl. 

7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę samochodu z wadami lub usterkami, 

Wykonawca ma obowiązek wymienić samochód na wolny od wad i usterek  

 



3 

 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia tych usterek i wad przez 

Zamawiającego na adres e-mail: ........................ 

8. Osobami właściwymi do kontaktu są ze strony: 

1) Zamawiającego: 

• ....................................... 
tel. ......................................., e-mail . ....................................... 

• ....................................... 
tel. ......................................., e-mail . ....................................... 

 

2) Wykonawcy: 

• ....................................... 
tel. ......................................., e-mail . ....................................... 

• ....................................... 
tel. ......................................., e-mail . ....................................... 
 

 

§ 4 
[Wynagrodzenie. Terminy zapłaty] 

 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne 

łączne wynagrodzenie brutto nie wyższe niż ……………… zł (słownie: złotych 

……………………………………… /100), w tym za samochód: 

1) marki......................model ....,…............. - .................... zł, tj. netto: ..............zł 

plus  …..... % VAT, tj. brutto: ……......… zł (słownie: złotych ...............…… /100), 

2) marki ....................... model ....,…............... - .................... zł, tj. netto: ............... zł 

plus  …..... % VAT, tj. brutto: ……......… zł (słownie: złotych ...............…… /100), 

3) marki .......................model ....,…............... - .................... zł, tj. netto: ............... zł 

plus  …..... % VAT, tj. brutto: ……......… zł (słownie: złotych ...............…… /100), 

4) marki .......................model ....,…............... - .................... zł, tj. netto: ............... zł 

plus  …..... % VAT, tj. brutto: ……......… zł (słownie: złotych ...............…… /100), 

5) marki .......................model ....,…............... - .................... zł, tj. netto: ............... zł 

plus  …..... % VAT, tj. brutto: ……......… zł (słownie: złotych ...............…… /100), 

 
2. Wykonawca wystawi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakturę VAT odrębnie 

dla każdego samochodu, w której należy wskazać: 

 

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

 
 
 
 



4 

 

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

 

c) numer i datę zawarcia umowy 
 

d) 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) 

 

3. 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. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie zrealizowana przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach, w terminie 21 dni od daty 

ich otrzymania przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur papierowych lub od daty otrzymania przez Wykonawcę 

dokumentów UPO, w przypadku wystawienia prawidłowych faktur elektronicznych. 

6. Za termin zapłaty faktur uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku złożenia faktur zawierających nieprawidłowości, Wykonawca zrzeka się 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu przekroczenia płatności do momentu dostarczenia 

prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

 
§ 5 

[Kary umowne] 
 

1. Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,3% maksymalnego łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dostawie samochodu wskazanego w § 2 oraz w § 3 ust. 7, odrębnie za każdy 

samochód. 

2. W przypadku zwłoki w dostawie któregoś z samochodów powyżej 30 dni, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie tego 

samochodu, bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania umowy. W takim 

przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1. 
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3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% maksymalnego 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

4. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z bieżących 

należności naliczanych kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej 

przez Zamawiającego. 

 

 

§ 6 
[Gwarancja, rękojmia i serwis] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że samochody są fabrycznie nowe, wolne od wad  

i posiadają gwarancję: 

1) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne oraz elektroniczne ……… lat  

z limitem kilometrów min ……… km,  

2) na powłokę lakierniczą ………. lat, 

3) na perforację nadwozia ……… lat. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem sporządzenia protokołu zdawczo-

odbiorczego i wydania samochodów Zamawiającemu.  

3. Koszty napraw w ramach gwarancji w całości pokrywa Gwarant. 

4. Wykonawca wskazuje, iż serwis gwarancyjny samochodu będzie wykonywany przez 

Autoryzowaną Stację Obsługi na terenie Warszawy znajdującej się pod adresem 

………………………………………….. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w pojeździe Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o powstałym zdarzeniu najpóźniej w ciągu 3 dni na adres  

e-mail …………… Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie 

gwarancji. 

6. Wykonawca 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 uszkodzenia i dostarczenia samochodu przez Zamawiającego do 

stacji serwisowej wskazanej w ust. 4. W uzasadnionych przypadkach (niezależnych 

od Wykonawcy) Strony mogą uzgodnić inny termin wykonania naprawy, co powinno 

być potwierdzone pisemnie przez obie Strony. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 7 

[Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy] 

 

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

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. Za rażące naruszenie postanowień umowy strony 
uznają w szczególności następujące przypadki: 

1) zwłoka w dostawie samochodu wynoszące co najmniej 30 dni od terminu 
wskazanego w § 2, 

2) stwierdzone przy odbiorze usterki uniemożliwiające odbiór samochodu, 
3) niezgodność parametrów samochodu z określonymi w załączniku nr 1 do 

umowy. 
5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 2% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1, niezależnie od kar umownych wskazanych w § 5. 

 

 

§ 8 
[Postanowienia końcowe] 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać 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 Zamawiającego. 

5. Podpisany przez Strony załączniki stanowią integralną część umowy. 

6. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę 

realizacji umowy jest Dział Administracyjno-Gospodarczy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 
 
 ......................................      ...................................... 
             Zamawiający        Wykonawca 



      Załącznik nr 1 do wzoru Umowy nr ZOM/UM/…/22/INW-45W z  dnia………...2022 r 
 

Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie 
dla samochodów osobowych o napędzie hybrydowym typu HEV określonych w § 1 Umowy   

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

1.  

Fabrycznie nowy o napędzie hybrydowym typu HEV 

Rok produkcji: 2022 

Kategoria homologacyjna: M1 

marka …………….. 

model …………….. 

Podrodzaj pojazdu: 

kod:………. 

2.  Łączna moc silnika: min. 90 KM 

 

………. KM 

3.  
Długość pojazdu min. 3900 mm ………. mm 

4.  
Szerokość pojazdu mierzona bez lusterek min. 1680 mm ………. mm 

5.  
Rozstaw osi min. 2500 mm ………. mm 

6.  
Pojemność bagażnika min. 260 l. bez składania tylnej kanapy ………….. l 

7.  
Kolor nadwozia  ……………. 

8.  
Typ nadwozia: 5-drzwiowe TAK 

9.  

Ilość miejsc: 5 – osobowy 

I rząd – fotel kierowcy i pasażera, 

II rząd – składana kanapa/fotele 

TAK 

WYPOSAŻENIE 

1.  
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego i 
hamulcowego 

TAK 

2.  
Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera TAK 

3.  
Kurtyny powietrzne TAK 

4.  
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu TAK 

5.  
Zagłówki przednie z regulacją wysokości lub zintegrowane z 

oparciem bez regulacji wysokości 
TAK 

6.  
Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej w technologii 

LED 
TAK 

7.  
Tylne światła w technologii LED TAK 

8.  
Port USB TAK 



9.  
Lusterka boczne elektrycznie sterowane TAK 

10.  
Elektrycznie sterowane szyby z przodu  TAK 

11.  
Czujnik parkowania tył  TAK 

12.  
Klimatyzacja automatyczna TAK 

13.  
Wspomaganie układu kierowniczego TAK 

14.  
Wielofunkcyjne koło kierownicy  TAK 

15.  
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach TAK 

16.  Centralny zamek zdalnego sterowania pilotem TAK 

17.  Zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth TAK 

18.  
Gniazdo elektryczne 12 V  TAK 

19.  
Dodatkowy zestaw kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi lub 

letnimi w zależności od kompletu zamontowanego w aucie  
TAK 

20.  
Osłony nadkoli przednich TAK 

21.  
Dywaniki gumowe TAK 

22.  
Tapicerka w kolorze ciemnym TAK 

23.  
Osłona pod silnik TAK 

24.  
Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, koło zapasowe/zestaw 

naprawczy 
TAK 

Wielkość zużywanej energii i emisji dwutlenku węgla oraz łącznej emisji tlenków 

25.  

Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) w cyklu 

mieszanym, według procedury ustalonej dla celów badań 

homologacyjnych 

     …………..MJ/km 

26.  
Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2 w jednostkach g/km) w 

cyklu mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji 
……………..g/km 

27.  

Łączna wielkość emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych 

(PM) i węglowodorów niemetanowych (THC+NMHC) (w 

jednostkach mg/km), zgodnie z wynikami badań homologacji. 

     …………..mg/km 

 
 
 

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

  Zamawiający        Wykonawca 
 
 
 



 



 
Załącznik nr 2 do wzoru Umowy nr ZOM/UM/…/22/INW-45W z dnia …………...2022 r.  

 

Protokół zdawczo – odbiorczy samochodu z dnia …………… 

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

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

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

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

1. Zgodnie z Umową nr ........................................ z ..................... Zamawiający potwierdza / 

nie potwierdza* przyjęcie: 

1) Samochodu: 
a) Marka ..................................................................................................................... 

b) Typ / model pojazdu ...……………………………………………………..…………. 

c) Numer identyfikacyjny pojazdu VIN ..…………………………….……………… 

d) Rok produkcji ...………………….………….………………………………………. 

e) Stan licznika ..………………………………………………………………..……… 

2) dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez producenta; 
3) kompletu kluczy lub kart w liczbie dostarczonej przez producenta (min 2 szt.); 
4) gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, koło zapasowe / zestaw naprawczy*; 
5) innych niezbędnych do użytkowania samochodu dokumentów i przedmiotów 

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

6) dodatkowego zestawu kół (4szt.) wraz z oponami zimowymi / letnimi*  
7) wykaz autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie Warszawy. 

2. Zamawiający potwierdza, że samochód: 

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

b. ………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………… 

2) jest / nie jest* kompletny i wyposażony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy,  

3) jest / nie jest* zdatny do użytku, 

3. Zamawiający akceptuje / nie akceptuje stanu technicznego samochodu: 
 …………………………………………………………………………………………….…… 
 ……………………………………………………………………………………….………… 
 
 
 

……………......….       …………………… 

     Zamawiający              Wykonawca 

 

*niepotrzebne skreślić 


