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Dostawa samochodów osobowych w ilości 5 sztuk w podziale na dwie części
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

POSTĘPOWANIE
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 135.000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164)

Warszawa dnia 1 kwietnia 2016 roku

Zatwierdzam:
Zastępca Dyrektora
Centralnego Ośrodka Informatyki
/…/
Monika Jakubiak

1

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.6.2016
Spis treści:
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW .......................................................................................... 3
1. Nazwa i adres Zamawiającego. ....................................................................................................... 3
2. Oznaczenie Wykonawcy. ................................................................................................................ 3
3. Tryb udzielania zamówienia. .......................................................................................................... 3
4. Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe ...................................................................... 3
5. Zamówienia uzupełniające. ............................................................................................................ 4
6. Informacja o ofercie wariantowej................................................................................................... 4
7. Aukcja elektroniczna ....................................................................................................................... 4
8. Termin wykonania zamówienia. ..................................................................................................... 4
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. ............................................................................................................................... 4
10. Wymagania dotyczące wadium ...................................................................................................... 8
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. ........................................................................... 10
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. .............................. 10
12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego. ................................................................................................................................. 10
13. Opis sposobu przygotowania oferty. ............................................................................................ 11
14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ .............................................................................................. 13
15. Zebranie Wykonawców. ............................................................................................................... 13
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. ........................................................................... 14
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. ......................................................................................... 14
18. Tryb otwarcia ofert ....................................................................................................................... 15
19. Zwrot oferty złożonej po terminie. ............................................................................................... 15
20. Termin związania ofertą ............................................................................................................... 15
21. Opis sposobu obliczenia ceny. ...................................................................................................... 15
22. Kryteria oceny ofert. ..................................................................................................................... 15
23. Sposób oceny ofert. ...................................................................................................................... 19
24. Wykluczenie Wykonawcy. ............................................................................................................ 19
25. Odrzucenie oferty ......................................................................................................................... 20
26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania .............................................................. 20
27. Środki ochrony prawnej ................................................................................................................ 20
28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. ................................................... 21
29. Podwykonawstwo. ........................................................................................................................ 21
30. Wykaz załączników do SIWZ ......................................................................................................... 21
CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................................ 23
CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ................................................ 30

2

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.6.2016
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Suwak 3
02 – 676 Warszawa

2.

Oznaczenie Wykonawcy.
2.1 Na potrzeby niniejszego postępowania za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
2.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2.1 Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2.2 Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników
spółki cywilnej.
2.2.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.
2.2.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do złożenia oferty przez wspólnika(ów)
spółki cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii
umowy spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich
wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki.

3.

Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46 Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ) zwanej w
dalszej części SIWZ „ustawą”.

4.

Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych w ilości 5 sztuk w podziale na
dwie części:
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4.1

Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych typu kombi
konfiguracja I - 3 sztuki.

4.2

Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych typu kombi
konfiguracja II - 2 sztuki.

Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określone zostały w cz. II i III SIWZ
4.3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wobec czego Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolnie wybraną ilość części niniejszego zamówienia.

4.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34110000-1 samochody osobowe

5.

Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6.

Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7.

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8.

Termin wykonania zamówienia.
Terminy wykonania zamówienia:
Część I: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Część II: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

9.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

9.1

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy:
9.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
9.1.2 posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia tj.:
9.1.2.1
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca winien wykazać,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej
2 (dwie) dostawy samochodów osobowych o wartości co najmniej 90.000,00
zł brutto każda (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
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Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw dla potwierdzenia spełniania w/w
warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie dostawy, poza zakresem wymaganym
przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość
dotycząca tej części dostawy, która obejmowała wymaganie określone w pkt. 9.1.2.1 SIWZ oraz
łączna kwota zrealizowanego / realizowanego przez Wykonawcę zamówienia.
9.1.3

dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
9.1.4
znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 9.1.2 – 9.1.4, oceniany
będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie;
9.3

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy;
9.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie
warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu
nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy w niżej wskazanym zakresie:
9.4.1 W celu oceny spełniania warunku opisanego w pkt. 9.1.2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć następujące dokumenty:
9.4.1.1
wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw z uwzględnieniem dostaw
określonych w pkt. 9.1.2. SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
9.4.1.2
dowody, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, w tym:
a) poświadczenie wydane przez odbiorcę dostaw wskazanych w wykazie o którym
mowa w pkt. 9.4.1.1 SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub
ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane
poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt. 9.4.1.2 lit. a) SIWZ
Uwaga!! Zamawiający nie uzna złożonych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunku
określonego w 9.1.2 SIWZ faktur, protokołów odbioru itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść
nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.
9.4.1.3
W przypadku, gdy podmiotem na rzecz, którego zostały wykonane dostawy wskazane
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w wykazie o którym mowa w pkt 9.4.1.1 SIWZ był Zamawiający, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 9.4.1.2 SIWZ
9.4.1.4
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody o których mowa w pkt.
9.4.1.1 i 9.4.1.2 SIWZ będą budziły wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z
poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy miały zostać wykonane, o
przedłożenie
dodatkowych
informacji
lub
dokumentów
bezpośrednio
Zamawiającemu.
9.4.1.5
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
9.4.1.6
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach
określonych w pkt. powyżej ponosi na mocy art. 26 ust 2e ustawy
odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą za szkodę Zamawiajacego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
9.4.1.7
Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w
sposób określony w art. 26 ust 2b ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący go z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów przedkłada
Zamawiającemu dokumenty dotyczące:
a) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
d)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia.
jeżeli powyższe nie wynika z treści przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu,
o którym mowa w pkt. 9.4.1.5 SIWZ
9.4.2 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć na podstawie art. 44 ustawy, oprócz wymienionych dokumentów,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
9.4.3 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć następujące dokumenty:
9.4.3.1
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 3 do
SIWZ;
9.4.3.2
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
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ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.4.3.3

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

9.4.3.4

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

9.4.3.5

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;

9.4.3.6

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.;
9.4.3.7
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
sporządzony na podstawie Załącznika nr 5 do SIWZ;
 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich
oddzielnie.
9.4.4
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt.
9.1.2 – 9.1.4 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w 9.4.3.1 – 9.4.3.6 SIWZ.

9.5

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego dla miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -
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zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

9.6

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
9.6.1
pkt. 9.4.3.2-9.4.3.4 i pkt. 9.4.3.6 SIWZ - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
9.6.2
pkt. 9.4.3.5 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

9.7

Dokumenty, o których mowa w pkt 9.6.1 lit. a i c oraz pkt 9.6.2 SIWZ, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 9.6.1 lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.8

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.6 SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 9.7 SIWZ stosuje się odpowiednio.

9.9

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w części II i III SIWZ, Wykonawca winien załączyć do oferty świadectwo
zgodności WE dla każdego z oferowanych modeli samochodów.

10. Wymagania dotyczące wadium
10.1 Wysokość wadium.
10.1.1
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokościach:
 część I - 9 000,00 zł [dziewięć tysięcy złotych]
 część II – 6 000,00 zł [sześć tysięcy złotych]

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu:
Zamawiajacy dopuszcza przedłożenie celem potwiedzenia wniesienia wadium jednego dokumentu
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potwierdzającego wykonanie przelewu na kwotę wynikającą z sumowania w/w kwot i ilości cześći
zamówienia na które Wykonawca składa ofertę.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji:
Zamawiający dopuszcza wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji złożonej w jednym
egzemplarzu, z zastrzeżeniem, że treść przedmiotowego dokumentu będzie gwarantowała
Zamawiającemu bezwarunkowe zaspokojenia roszczeń wynikających z art. 46 ustawy odrębnie
dla każdej z części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, bez konieczności zwrotu
dokumentu gwarancji jego wystawcy, aż do całkowitego wyczerpania kwot na jakie przedmiotowa
gwarancja opiewa.

10.1.2

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania
ofertą.
10.2 Forma wadium.
10.2.1
Wadium może być wniesione w następujących formach:
10.2.1.1
pieniądzu;
10.2.1.2
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
10.2.1.3
gwarancjach bankowych;
10.2.1.4
gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.1.5
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
10.2.2
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
10.2.2.1

10.2.2.2
10.2.2.3
10.2.2.4
10.2.2.5

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, oraz
jednostki prowadzącej postępowanie), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak
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możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
10.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium.
10.3.1
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
numer rachunku: 73 1130 1017 0020 1468 8790 0001
Na dowodzie wpłaty należy zamieścić adnotację
„wadium: COI-ZZAK.3201.6.2016”
10.3.1.1

Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą (odrębnie dla każdej części
zamówienia).
10.3.1.2
Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium
(dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.
10.3.1.3
Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy
załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.
10.3.1.4 Jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie żądał zwrotu oryginału
dowodu wniesienia wadium, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób
uniemożliwiający jego zaginiecie, pozwalający jednak na jego zwrot bez
dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W
przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
W powyższym przypadku w spisie treści oferty należy wyszczególnić zarówno
oryginał jak i kserokopię dowodu wniesienia wadium.
10.4 Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w
formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.5 Zatrzymanie i zwrot wadium.
Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Waluta

w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ
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dokonywane będą w złotych polskich.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.
13.1 Wymagania podstawowe.
13.1.1
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.1.2
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.
13.1.3
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
13.1.4
Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
13.1.5
Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ
formie.
13.1.6
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.2 Forma oferty.
13.2.1
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
13.2.2
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
13.2.3
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
13.2.4
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
13.2.5
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
13.2.6
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
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Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
13.2.7
W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie
art. 8 ust 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać i odpowiednio oznaczyć (zaleca się
wydzielenie ston zawierających zastrzeżone informacje oraz oznaczenie ich adnotacją „tajemnica
przedsiębiorstwa”) w ofercie informacje, które nie mogą zostać ujawnione, a także wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13.2.8
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii –
z zastrzeżeniem punktów 2.2.4 i 13.1.4 SIWZ. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być
potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest
kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
13.2.9
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.2.10
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
13.3 Zawartość oferty:
13.3.1
wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
13.3.2
Załącznik nr 2 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy;
13.3.3
Załącznik nr 3 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu
wykluczeniu wynikajacych z art. 24 ustawy;
13.3.4
Załącznik nr 4 do SIWZ – obejmujący wykaz dostaw;
13.3.5
Załącznik nr 5 do SIWZ – obejmujący listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
13.3.6
stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 13.1.4 SIWZ - w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z
właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu;
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o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 2.2.4. SIWZ;
13.3.7
w przypadku zastrzeżenia czesci oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie
art. 8 ust 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
13.3.8
dowód wniesienia wadium
13.3.9
pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ;
13.3.10
Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty.

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ.
14.1.1
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
14.1.2
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
14.1.3
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
w/w wniosku.
14.1.4
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej
http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. http://www.coi.gov.pl/o-coi/przetargi
14.2 Zmiany w treści SIWZ.
14.2.1
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej
http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. http://www.coi.gov.pl/o-coi/przetargi
14.2.2
Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

15. Zebranie Wykonawców.
15.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie
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internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. http://www.coi.gov.pl/o-coi/przetargi
15.2 Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania
o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację
z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i
zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. http://www.coi.gov.pl/ocoi/przetargi

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3,
02 - 676 Warszawa (recepcja) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
12.05.2016 r.
do godz.
09:45
16.2 Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem
kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:
„Centralny Ośrodek Informatyki
Oferta w postępowaniu na „
Dostawa samochodów osobowych w ilości 5 sztuk w podziale na dwie części
”
nr ref: COI-ZZAK.3201.6.2016
Nie otwierać przed dniem 12.05.2016r. godz. 10:00”
16.3 Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
16.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
16.4.1
złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
16.4.2
złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 16.1 miejscu,
16.4.3
złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 16.2 – uniemożliwiający
identyfikację oferty, lub postępowania którego dotyczy.
16.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, 02–676
Warszawa, sala konferencyjna.
W dniu
12.05.2016 r.
o godz.
10:00

17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
17.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
17.2 Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
17.3 Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
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zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

18. Tryb otwarcia ofert
18.1 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający otworzy zewnętrzne koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE" celem weryfikacji tożsamości Wykonawcy który złożył
oświadczenie o wycofaniu oferty.
Następnie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania wewnętrznej koperty.
18.2 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
18.3 Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.
18.4 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4
ustawy.

19. Zwrot oferty złożonej po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

20. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.
21.1 Podana w ofercie cena musi być wyrazona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
21.2 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
21.3 Zamawiajacy zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, nie może mieć wartości 0,00 złotych.
21.4 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części III SIWZ
(wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).
21.5 Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się
o jednostkę), zgodnie z Art. 106 e ust 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług Dz. U. 2011 nr 177 poz. 054 t. j. z późn. zm.

22. Kryteria oceny ofert.
22.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
22.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
22.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
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22.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Konfiguracja I
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

84

2.

Emisja dwutlenku węgla (w jednostkach g/km)

1

3.

Zużycie energii w cyklu miejskim(w jednostkach l/100 km)

2

4.

Wyposażenie dodatkowe:

13 punktów
tym:
1
1
1















Wieszak na ubrania zamontowany na przednim siedzeniu
Tapicerka siedzeń skórzana w ciemnej tonacji ( czarna)
Reflektory przednie w technologii LED lub biksenonowe ze
światłami do jazdy w dzień.
Komplet kół z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi
felgami stalowymi z kołpakami lub aluminiowymi min 17 cali
(wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Sterowane elektrycznie fotele przednie
Kamera cofania
Podgrzewana szyba przednia
Podgrzewana kanapa tylna
Podgrzewana kierownica
Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z
nawiewami
Nakładka ochronna na tylni zderzak oraz progi drzwiowe
Siatka na bagaże w przestrzeni bagażowej
System monitorowania widzenia martwego pola w
lusterkach bocznych

w

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Konfiguracja II
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

87

2.

Emisja dwutlenku węgla (w jednostkach g/km)

1

3.

Zużycie energii w cyklu miejskim (w jednostkach l/100 km)

2

4.

Wyposażenie dodatkowe:

10 punktów
tym:
1
1












Wieszak na ubrania zamontowany na przednim siedzeniu
Komplet kół z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi
felgami stalowymi z kołpakami lub aluminiowymi min 17 cali
(wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Sterowane elektrycznie fotele przednie
Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z
nawiewami
Podgrzewana szyba przednia
Podgrzewana kanapa tylna
Podgrzewana kierownica
Nakładka ochronna na tylni zderzak oraz progi drzwiowe
Siatka na bagaże w przestrzeni bagażowej
System monitorowania widzenia martwego pola w
lusterkach bocznych

w

1
1
1
1
1
11
1
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22.3 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.
22.4 Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
22.4.1
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów (odpowiednio dla każdej z części zamówienia) wynikających
z działania:
Konfiguracja I
W obliczana = (Cmin /C obliczana ) x 84
Konfiguracja II
W obliczana = (C min / C obliczana ) x 87

gdzie:

W obliczana - liczba punktów w kryterium „cena”
C min - najniższa cena spośród złożonych ofert
C obliczana - cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to:
-w konfiguracji I 84 pkt,
- w konfiguracji II 87 pkt.
22.5 Zasady oceny kryterium „Emisja dwutlenku węgla” (E)
W przypadku kryterium "Emisja dwutlenku węgla” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów (odpowiednio dla każdej z części zamówienia) wynikającą
z działania:
najniższa wartość emisji dwutlenku
węgla spośród złożonych ofert
ilość punktów oferty badanej w kryterium E = ----------------------------------------------------- x 1
wartość emisji dwutlenku
węgla oferty badanej

1) wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę 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. Nr 96, poz. 559)

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 1 pkt.
22.6 Zasady oceny kryterium „Zużycie Energii” (Z)
W przypadku kryterium "Zużycie Energii” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów (odpowiednio dla każdej z części zamówienia) wynikającą z działania:
najniższa wartość zużycia energii
spośród złożonych ofert
ilość punktów oferty badanej w kryterium Z = ----------------------------------------------- x 2
wartość zużycia energii oferty badanej
wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
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10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do
niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia
paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l.
22.7 Zasady oceny kryterium „Wyposazenie dodatkowe”
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza
oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Wykonawca, który zaoferuje wyposażenie
dodatkowe otrzyma odpowiednio:
Konfiguracja I
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Nazwa kryterium

Wieszak na ubrania zamontowany na przednim
siedzeniu
Tapicerka siedzeń skórzana w ciemnej tonacji ( czarna)
Reflektory przednie w technologii LED lub biksenonowe
ze światłami do jazdy w dzień.
Komplet kół z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi
felgami stalowymi z kołpakami lub aluminiowymi min 17
cali (wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Sterowane elektrycznie fotele przednie

Waga
1
1
1
1

1
1

7.

Kamera cofania
Podgrzewana szyba przednia

8.

Podgrzewana kanapa tylna

1

9.

Podgrzewana kierownica

1

10.

1

11.

Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z
nawiewami
Nakładka ochronna na tylni zderzak oraz progi drzwiowe

12.

Siatka na bagaże w przestrzeni bagażowej

1

13.

System monitorowania widzenia martwego pola w
lusterkach bocznych

1

Nazwa kryterium

Waga
1

Konfiguracja II
Lp.
1.
2.

Wieszak na ubrania zamontowany na przednim
siedzeniu

1

1

1

3.
4.

Komplet kół z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi felgami
stalowymi z kołpakami lub aluminiowymi min 17 cali
(wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Sterowane elektrycznie fotele przednie
Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z nawiewami

5.

Podgrzewana szyba przednia

1

6.

Podgrzewana kanapa tylna

1

7.

Podgrzewana kierownica

1

1
1
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8.

Nakładka ochronna na tylni zderzak oraz progi drzwiowe

1

9.

Siatka na bagaże w przestrzeni bagażowej

1

10.

System monitorowania widzenia martwego pola w lusterkach
bocznych

1

22.8 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(ch)
oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej wynikającą
z sumowana uzyskanych punktów w poszczegolnych kryteriach (C+E+Z+punkty uzyskane
w kryterium
Wyposażenie
dodatkowe)
odpowiednio
dla
każdej
z częsci zamówienia.
22.9 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
22.10 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

23. Sposób oceny ofert.
23.1 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 26 ust. 3 ustawy.
23.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
23.3 W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie liczbę
jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową.

24. Wykluczenie Wykonawcy.
24.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1, 2 ustawy.
24.2 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, stosownie do treści art. 24 ust
2a ustawy.
24.3 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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25. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
26.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w ustawie i SIWZ.
26.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
26.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
26.3.1
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
26.3.2
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
26.3.3
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
26.3.4
terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
26.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których
mowa w pkt. 26.3.1., również na stronie internetowej http://www.coi.gov.pl/., oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa.
26.5 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
26.5.1
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wyłoniana jako
najkorzystniejsza. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
26.6 Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
Upoważnienie dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty.

27. Środki ochrony prawnej
27.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
27.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
27.2.1
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
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przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
27.2.2
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii
Europejskiej
lub
zamieszczenia
SIWZ
na
stronie
internetowej
http://coi.ssdip.bip.gov.pl/;
27.2.3
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 27.1.1 i 27.1.2 wnosi
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia;
27.2.4
Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186
ustawy.
27.3 Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na
orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały
w art. 198a-198g ustawy

28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
28.1 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 Jakub Wojtkowski –Specjalista ds. zamówień publicznych – tel.: 22 250 23 35 (wew 141)
28.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi
dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr
referencyjny postępowania COI-ZZAK.3201.6.2016:
 pisemnie na adres:
Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa [sekretariat],
 drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez
programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader
 faksem na nr +48 22 250 29 87

29. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu Oferty.

30. Wykaz załączników do SIWZ
Załącznikami do SIWZ są następujące wzory:
Lp.
1.

Oznaczenie Załącznika
Załącznik nr 1

2.

Załącznik nr 2

3.

Załącznik nr 3

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w
art. 24 ustawy
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4
5

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Wzór wykazu dostaw
Wzór listy podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 13 SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
Podpisy:
Sporządził:

Przewodniczący Komisji:

………………

……………………………

Radca Prawny

……………………………………..
ZATWIERDZAM
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
34110000-1 samochody osobowe

CZĘŚĆ I
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk.
Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
2. Specyfikacja wymagań
LP
1

2

Wymagania minimalne Zamawiającego
Pojazd samochodowy
Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2016
Oficjalny kanał dystrybucyjny w Unii Europejskiej
Nadwozie
Nadwozie typu kombi, pięciodrzwiowe
Lakier metalizowany

3

Kolor nadwozia w odcieniach srebra lub szarości, zderzaki w kolorze nadwozia
Długość całkowita ¹: minimum 4760 mm
Rozstaw kół przednich ¹: minimum 1575 mm
Wysokość całkowita pojazdu ¹: minimum 1465 mm
Rozstaw osi ¹: od 2730 mm do 2852 mm
Rodzaj silnika Układ napędowy
Silnik benzynowy: pojemność minimum 1590 ccm
Napędzana przednia oś samochodu

4

Moc silnika: minimum 170KM
Automatyczna skrzynia biegów: minimum 6 biegowa + bieg wsteczny
Maksymalny Moment obrotowy: minimum 250 Nm
Emisja CO2: poniżej 190 g/km
Pojemność zbiornika paliwa: minimum 60 l
Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń zgodnie z normą EURO 6
Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych, minimum przednie wentylowane
Średnie spalanie: poniżej 8,5 litra/100 km
Układ hamulcowy , kierowniczy i zawieszenie
Wspomaganie elektryczne lub elektromechaniczne układu kierowniczego
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
Elektroniczna stabilizacja toru jazdy
System kontroli trakcji pojazdu
System elektronicznego rozkładu sił hamowania
System monitorowania ciśnienia w oponach
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Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
System Auto – Start - Stop
Komplet kół z oponami letnimi wraz z oryginalnymi felgami aluminiowymi (min. 17 cali) zamontowane (wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Koła przednie kolumna McPhersona
Koła tylne belka zwieszenia wielowahaczowego
Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe
Wymagane wyposażenie
Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra - dół) ,
regulacja oparcia co najmniej pochylenia oparcia oraz regulacja odcinka lędźwiowego, fotel
pasażera co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył) regulacja oparcia co najmniej
pochylenia oparcia.
Ogrzewane fotele przednie
Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki powietrzne i boczne
kurtyny powietrzne z przodu oraz z tyłu, poduszka powietrzna kierowcy kolanowa
Centralny zamek z elektronicznym kluczykiem + Autoalarm wyposażony w co najmniej jeden
czujnik ochrony wnętrza
Automatyczna klimatyzacja co najmniej dwustrefowa sterowana elektronicznie.
Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów i tylne, wbudowane w zderzak
spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi
Automatyczne światła przednie
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu i podgrzewanymi
dyszami spryskiwaczy.
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektrycznie regulowane/podgrzewane/ składane lusterka boczne
Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością
blokowania przednich szyb w drzwiach z miejsca kierowcy oraz zdalnego opuszczania i
podnoszenia szyb
Elektroniczne sterowanie pokrywą bagażnika
Roleta przestrzeni bagażowej
Radio fabryczne* montowane z odtwarzaczem płyt CD oraz plików MP3, wyposażone
w co najmniej 8 głośników zamontowanych w przedziale
Fabryczny* zestaw głośnomówiący Bluetooth
Fabryczny* system nawigacji satelitarnej z gniazdem SD
Fabryczny* czujnik parkowania przód i tył, minimum 4 czujniki rozłożone równomiernie w
zderzaku, sygnalizacja co najmniej akustyczna i/lub wizualna
Sterowanie centralnym zamkiem oraz alarmem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego*
kluczyka z wbudowanym pilotem w ilości minimum 2 sztuk i/lub dotykowo
Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz
Szyby tylne boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane.
Pasy z napinaczami bezpieczeństwa z przodu i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Sufit i ściany w części pasażerskiej tapicerowane
Przestrzeń bagażowa wyłożona matą antypoślizgową
Relingi dachowe
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Komfortowe oświetlenia przestrzeni pasażerskiej
Sterowanie radiem w kierownicy
Tempomat
Kierownica wielofunkcyjna (minimum sterowanie radio+telefon)
Kierownica pokryta skórą
System monitorujący niekontrolowaną zmianę pasa ruchu
System rozpoznawania znaków drogowych
System monitorujący koncentrację kierowcy
System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach
Komplet fabrycznych* dywaników gumowych i/lub welurowych w I i II rzędzie siedzeń
Zestaw narzędzi do zmiany koła
Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni
certyfikat CNBOP w ilości co najmniej 1 szt.
gniazda 12V minimum jedno i złącze USB
Gwarancja i serwis – wykonawca oświadcza, że zapewni Zamawiającemu
Gwarancja mechaniczna – minimum 2 lata (jednak nie krótsza niż standardowo oferowana
przez producenta)
Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 3 lata (jednak nie krótsza niż standardowo
oferowana przez producenta)
Gwarancja na perforację - minimum 10 lat (jednak nie krótsza niż standardowo oferowana przez
producenta)
Producent marki oferowanego samochodu posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co
najmniej jeden autoryzowany serwis w każdym mieście posiadającym status stolicy
województwa
Pakiet Assistance producenta samochodu zawierający minimum holowanie, próbę naprawy lub
usprawnienia pojazdu w miejscu awarii, zapewnienia dalszej podróży kierowcy i pasażerom do
miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego publicznym środkiem transportu
Wyposażenie dodatkowe
(poniższe wymagania dotyczą zaoferowanego w cenie pojazdu wyposażenia dodatkowego)
Za poniższe wyposażenie przyznawane będą punkty w kryterium oceny ofert „W”, które
zostało opisane szczegółowo przez Zamawiającego w cz. I SIWZ.
Niezaoferowanie przez Wykonawcę wyposażenia opisanego w poniższych pozycjach nie
skutkuje odrzuceniem oferty.
Wykonawca, który nie zaoferuje wyposażenia opisanego poniżej otrzyma 0 pkt. w kryterium
oceny ofert „W”
Wieszak na ubrania zamontowany na przednim siedzeniu
Tapicerka siedzeń skórzana w ciemnej tonacji (czarna)
Reflektory przednie w technologii LED lub biksenonowe ze światłami do jazdy w dzień.
Komplet kół z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi felgami stalowymi z kołpakami lub
aluminiowymi min 17 cali (wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Sterowane elektrycznie fotele przednie
Kamera cofania
Podgrzewana szyba przednia
Podgrzewana kanapa tylna
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Podgrzewana kierownica
Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z nawiewami
Nakładka ochronna na tylni zderzak oraz progi drzwiowe
Siatka na bagaże w przestrzeni bagażowej
System monitorowania widzenia martwego pola w lusterkach bocznych
*Przez wyposażenie fabryczne rozumie się wyposażenie montowane w cyklu produkcji lub w
serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu, sygnowane logo producenta danego
pojazdu. Nie dopuszcza się montażu akcesoriów firm trzecich w elementach wyposażenia
opisanych jako fabryczne .
¹ Wymiary samochodu podane mają być ze ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WE

CZĘŚĆ II
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa samochodów osobowych w ilości 2 sztuk.
Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
2. Specyfikacja wymagań
LP
1

2

3

Wymagania minimalne Zamawiającego
Pojazd samochodowy
Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2016
Oficjalny kanał dystrybucyjny w Unii Europejskiej
Nadwozie
Nadwozie typu kombi, pięciodrzwiowe
Lakier metalizowany
Kolor nadwozia w odcieniach srebra lub szarości, zderzaki w kolorze nadwozia
Długość całkowita ¹: minimum 4760 mm
Rozstaw kół przednich ¹: minimum 1575 mm
Wysokość całkowita pojazdu ¹: minimum 1465 mm
Rozstaw osi ¹: od 2730 mm do 2852 mm
Rodzaj silnika Układ napędowy
Silnik benzynowy: pojemność minimum 1980 ccm
Napędzana przednia oś samochodu
Moc silnika: minimum 200KM
Automatyczna skrzynia biegów: minimum 6 biegowa + bieg wsteczny
Maksymalny Moment obrotowy: minimum 300 Nm
Emisja CO2: poniżej 190 g/km
Pojemność zbiornika paliwa: minimum 60 l
Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń zgodnie z normą EURO 6
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Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych, minimum przednie wentylowane
Średnie spalanie: poniżej 8,5 litra/100 km
Układ hamulcowy , kierowniczy i zawieszenie
Wspomaganie elektryczne lub elektromecheniczne układu kierowniczego
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
Elektroniczna stabilizacja toru jazdy
System kontroli trakcji pojazdu
System elektronicznego rozkładu sił hamowania
System monitorowania ciśnienia w oponach
Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
System Auto – Start - Stop
Komplet kół z oponami letnimi wraz z oryginalnymi felgami aluminiowymi (min. 17 cali) zamontowane (wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Koła przednie kolumna McPhersona
Koła tylne belka zwieszenia wielowahaczowego
Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe
Wymagane wyposażenie
Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra - dół), regulacja
oparcia co najmniej pochylenia oparcia oraz regulacja odcinka lędźwiowego, fotel pasażera co
najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył) regulacja oparcia co najmniej pochylenia oparcia.
Ogrzewane fotele przednie
Tapicerka siedzeń skórzana w ciemnej tonacji ( czarna)
Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki powietrzne i boczne
kurtyny powietrzne z przodu oraz z tyłu, poduszka powietrzna kierowcy kolanowa
Centralny zamek z elektronicznym kluczykiem + Autoalarm wyposażony w co najmniej jeden
czujnik ochrony wnętrza
Automatyczna klimatyzacja co najmniej dwustrefowa sterowana elektronicznie.
Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów i tylne, wbudowane w zderzak
spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi
Automatyczne światła przednie
Reflektory przednie w technologii LED lub biksenonowe ze światłami do jazdy w dzień.
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu i podgrzewanymi
dyszami spryskiwaczy.
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektrycznie regulowane/podgrzewane/ składane lusterka boczne
Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością
blokowania przednich szyb w drzwiach z miejsca kierowcy oraz zdalnego opuszczania i
podnoszenia szyb
Elektroniczne sterowanie pokrywą bagażnika
Roleta przestrzeni bagażowej
Radio fabryczne* montowane z odtwarzaczem płyt CD oraz plików MP3, wyposażone
w co najmniej 8 głośników zamontowanych w przedziale
Fabryczny* zestaw głośnomówiący Bluetooth
Fabryczny* system nawigacji satelitarnej z gniazdem SD
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Fabryczny* czujnik parkowania przód i tył oraz kamera cofania, minimum 4 czujniki rozłożone
równomiernie w zderzaku, sygnalizacja co najmniej akustyczna oraz wizualna
Sterowanie centralnym zamkiem oraz alarmem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego*
kluczyka z wbudowanym pilotem w ilości minimum 2 sztuk i/lub dotykowo
Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz
Szyby tylne boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane.
Pasy z napinaczami bezpieczeństwa z przodu i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Sufit i ściany w części pasażerskiej tapicerowane
Przestrzeń bagażowa wyłożona matą antypoślizgową
Relingi dachowe
Hak holowniczy z elektrycznym złączem i stałym zasilaniem
Komfortowe oświetlenia przestrzeni pasażerskiej
Sterowanie radiem w kierownicy
Tempomat
Kierownica wielofunkcyjna (minimum sterowanie radio+telefon)
Kierownica pokryta skórą
System monitorujący niekontrolowaną zmianę pasa ruchu
System rozpoznawania znaków drogowych
System monitorujący koncentrację kierowcy
System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach
Komplet fabrycznych* dywaników gumowych i/lub welurowych w I i II rzędzie siedzeń
Zestaw narzędzi do zmiany koła
Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni
certyfikat CNBOP w ilości co najmniej 1 szt.
gniazda 12V minimum jedno i złącze USB
Gwarancja i serwis – wykonawca oświadcza, że zapewni Zamawiającemu
Gwarancja mechaniczna – minimum 2 lata (jednak nie krótsza niż standardowo oferowana
przez producenta)
Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 3 lata (jednak nie krótsza niż standardowo
oferowana przez producenta)
Gwarancja na perforację - minimum 10 lat (jednak nie krótsza niż standardowo oferowana przez
producenta)
Producent marki oferowanego samochodu posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co
najmniej jeden autoryzowany serwis w każdym mieście posiadającym status stolicy
województwa
Pakiet Assistance producenta samochodu zawierający minimum holowanie, próbę naprawy lub
usprawnienia pojazdu w miejscu awarii, zapewnienia dalszej podróży kierowcy i pasażerom do
miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego publicznym środkiem transportu
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Wyposażenie dodatkowe
(poniższe wymagania dotyczą zaoferowanego w cenie pojazdu wyposażenia dodatkowego)
Za poniższe wyposażenie przyznawane będą punkty w kryterium oceny ofert „W”, które
zostało opisane szczegółowo przez Zamawiającego w cz. I SIWZ.
Niezaoferowanie przez Wykonawcę wyposażenia opisanego w poniższych pozycjach nie
skutkuje odrzuceniem oferty.
Wykonawca, który nie zaoferuje wyposażenia opisanego poniżej otrzyma 0 pkt. w kryterium
oceny ofert „W”
Wieszak na ubrania zamontowany na przednim siedzeniu
Komplet kół z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi felgami stalowymi z kołpakami lub
aluminiowymi min 17 cali (wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku)
Sterowane elektrycznie fotele przednie
Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z nawiewami
Podgrzewana szyba przednia
Podgrzewana kanapa tylna
Podgrzewana kierownica
Nakładka ochronna na tylni zderzak oraz progi drzwiowe
Siatka na bagaże w przestrzeni bagażowej
System monitorowania widzenia martwego pola w lusterkach bocznych
*Przez wyposażenie fabryczne rozumie się wyposażenie montowane w cyklu produkcji lub w
serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu, sygnowane logo producenta danego
pojazdu. Nie dopuszcza się montażu akcesoriów firm trzecich w elementach wyposażenia
opisanych jako fabryczne .

¹ Wymiary samochodu podane mają być ze ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WE

Pozostałe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały przez Zamawiającego
w cz. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wzór umowy
(umowa zostanie dostosowana odpowiednio dla każdej z części zamówienia)
UMOWA NR COI/U/3201/…../2016 (COI-ZZAK.3201… .2016)
dotycząca dostawy i zakupu samochodów osobowych
zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu ……… …………. 2016 roku pomiędzy,
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372110, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
7252036863, REGON 100999489, reprezentowanym przez:
………………………………………… – ……………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………. z siedzibą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ……………….. …..Wydział Gospodarczy KRS Nr……………, NIP ……………….., REGON
………………………………, reprezentowanym przez:
……………………………………… - ………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
dostawy i zakupu samochodów osobowych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej równowartości kwoty 135 000 euro, prowadzonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z dnia
2015.12.22
z późniejszymi zmianami) („Prawo zamówień publicznych”) została zawarta Umowa o następującej
treści.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego przy ul. Suwak 3 w Warszawie
trzech/dwóch samochodów osobowych (o nadwoziu typu kombi) w konfiguracji I/II, zwanych
dalej „Pojazdami” opisanych szczegółowo w Ofercie Wykonawcy (dalej jako „Oferta”),
stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Przekazanie Pojazdów nastąpi na podstawie Protokołu przekazania Pojazdów podpisanego przez
Strony bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie Pojazdów co najmniej na 48

30

godzin przed realizacją dostawy.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

1.

§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
1) Pojazdy stanowiące przedmiot Umowy będą fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i bez
wad prawnych.
2) Pojazdy stanowiące przedmiot Umowy będą wyprodukowane w roku 2016 .
3) Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny do Pojazdów stanowiących przedmiot
Umowy.
4) Pojazdy stanowiące Przedmiot Umowy nie będą obciążone prawami osób trzecich,
w szczególności zastawem bądź innym ograniczonym prawem rzeczowym.
5) Pojazdy objęte przedmiotem Umowy będą posiadały wszelkie warunki dopuszczenia do
ruchu drogowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzone świadectwem
homologacji.
W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich
objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony
Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od
nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Pojazdów w terminie do 120 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy
Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu dostawy Pojazdów, dostarczyć wszystkie
niezbędne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdów w szczególności:
4.1. Kartę Pojazdu,
4.2.Książkę serwisową,
4.3.homologację,
4.4.dokument gwarancyjny- warunki gwarancji na nowe samochody, oryginalne części
i akcesoria,
4.5.fakturę VAT, o której mowa w § 4 ust 3.
§3
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Pojazdów stanowiących przedmiot Umowy oraz
zapłaty ceny wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich
warunków wskazanych w Umowie. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Warszawie,
przy ul. Suwak 3.
Własność Pojazdów oraz ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, a także utraty przechodzi
na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu przekazania Pojazdów.
§4
Cena i warunki płatności
Z tytułu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
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2.
3.

4.
5.
6.

łącznego maksymalnego wynagrodzenia w wysokości ……………netto (słownie:
……………………………… złotych /100).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie powiększone o należny podatek od
towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT .
Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu przekazania
Pojazdów.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Cena wskazana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym koszty
transportu Pojazdów do siedziby Zamawiającego oraz koszt ubezpieczenia na czas transportu.
Cena określona w ust. 1 powyżej nie ulegnie zmianie.

§5
Gwarancja
1. Pojazdy objęte są gwarancją jakości na nowe produkty, zgodnie z którą Wykonawca udziela
Zamawiającemu przez swoje jednostronne zobowiązanie, gwarancji na:
1) Brak usterek mechanicznych, przez okres …… lat, licząc od dnia odbioru pojazdów przez
Zamawiającego,
2) brak wad lakierniczych, przez okres …….. lat, licząc od dnia odbioru Pojazdów przez
Zamawiającego,
3) nierdzewienie nadwozia, przez ……. lat, licząc od dnia odbioru Pojazdów przez
Zamawiającego.

1.

§6
Kary umowne i odstąpienie od Umowy
W przypadku opóźnienia w dostawie Pojazdów po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty netto,
o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy liczonej za każdy dzień opóźnienia.

2.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
kwoty netto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności, gdy zajdzie przynajmniej jedna z niżej
wymienionych okoliczności:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. W takim
przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania
Umowy w terminie 3 dni. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania w w/w terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni
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po upływie terminu określonego na wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania;
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
5.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.

§7
Zmiany postanowień́ zawartej Umowy
1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień́ Umowy, w stosunku do treści Oferty,
w przypadku:
1. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT,
2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
3. zmiany zakresu, terminów, zasad płatności oraz sposobu wykonania przedmiotu Umowy na
skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają ̨ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

1.

2.

3.

§8
Przedstawiciele Stron
Strony ustalają, że przedstawicielem z ramienia Zamawiającego do spraw związanych
z realizacją Umowy będzie ………………………………….. (e-mail: ……………………………………..,
tel………………………), a ze strony Wykonawcy Pan/i ………………, (e-mail:……………….. , tel.:……………).
Osoby wymienione w ust. 1 powyżej odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad
prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do
podpisania Protokołu przekazania Pojazdu.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie wymagają zmiany Umowy, a jedynie
poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.

§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
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ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie
w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją wyposażenia.
2) Załącznik nr 2 – Protokół przekazania Pojazdów – wzór.

……………………………………….....
Zamawiający

………………………………
Wykonawca

Załącznik nr 2 do Umowy – Protokół przekazania Pojazdów
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do umowy nr COI/U/3201/…../2016 (COI-ZZAK.3201….2016)
dotyczącej dostawy i zakupu samochodów osobowych

Protokół przekazania Pojazdów – Wzór
do umowy COI/U/3201/…./2016 (COI-ZZAK.3201…..2016) z dnia …. 2016 roku
dotyczącej dostawy i zakupu samochodów osobowych w zakresie realizacji części ….. zamówienia pod
nazwą: ……………………………………………………..
sporządzony w Warszawie dnia …………… 2016 roku
Wykonawca

1.
Lp.

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Suwak 3
Warszawa 02-676

Liczba i rodzaj samochodu
Rodzaj

Wersja

Ilość w szt.

Uwagi

1
2.
Decyzja o odbiorze
Zamawiający stwierdza, że dostarczone samochody:
1)
zostają odebrane*,
2)
nie zostają odebrane *,
3.
Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru)
………………………………..
4.
Dostarczone dokumenty:
……………………………………….
……………………………………….
Dostarczono wszystkie wymagane dokumenty*
Dostarczone dokumenty są niekompletne*
5.
Dotrzymanie terminu
Dostawa została wykonana w terminie*.
Dostawa NIE została wykonana w terminie ( ilość dni opóźnienia ……………….*.
6.
Uwagi i postanowienia dodatkowe
………………………………..
7.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
……………………………………..….……

……………………………………………….…..

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić
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