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Znak sprawy: DAGZ.261.1.9.2018   

pieczęć Zamawiającego  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAKUP 4 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki  

Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie   

ul. Chałubińskiego 8 

00-613 Warszawa 

e-mail: przetargi@nfz-warszawa.pl 

faks:  22 480 43 35   

tel.: 22 279 77 02 (03) 

strona internetowa: www.nfz-warszawa.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)  

zwanej dalej „ustawą”. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy.  

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik Nr 1do Specyfikacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów 

technicznych oferowanych samochodów osobowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji. 

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy 

stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 

5. Miejsce dostawy – odebranie samochodów przez Zamawiającego nastąpi w miejscu wskazanym 

przez Wykonawcę na terenie Polski. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  I OKRES GWARANCJI 

Termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie przekraczającym 120 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy pod warunkiem, że Wykonawca nie zaproponuje skrócenia 

terminu realizacji zamówienia - skrócenie terminu  realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert  

http://www.nfz-warszawa.pl/
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i podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt XVI SIWZ. Maksymalna 

możliwość skrócenie przez Wykonawcę terminu realizacji wynosi  45 dni. 

Okres gwarancji: 

Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na układ hybrydowy. 

Okres gwarancji na układ hybrydowy stanowi kryterium oceny ofert i podlega punktacji zgodnie  

z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt XVI  SIWZ. 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku  

w tym zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać  

z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być 

złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie  za zgodność z oryginałem kopii. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizację umowy. 

3) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

VI. PODSTAWY  WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy oraz dodatkowo w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5  

pkt 1 i pkt 8 ustawy. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA  

1. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 

1) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Specyfikacji. 
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Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu. 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak 

podstaw wykluczenia z postępowania. 

2. W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY, WYKONAWCA PRZEKAZUJE 

ZAMAWIAJĄCEMU: 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do Specyfikacji.  

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy 

Wykonawca. 

 Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

VIII. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW  

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 

2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie z klauzulą „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej na każdej 

zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać 

sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania - zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania na podstawie 

pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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IX. PODWYKONAWCY  

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy oferty, umowy, pełnomocnictw oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VII Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia 

w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy). 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy DAGZ.261.1.9.2018.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Mazowiecki Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia  

Komisja Przetargowa  

ul. Chałubińskiego 8   

00 – 613  Warszawa  

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@nfz-warszawa.pl, a faksem na  

nr 22 480 43 35. 

7. Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści 

Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b ustawy. Treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza 

na tej stronie.  

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Specyfikacji.  

mailto:przetargi@nfz-warszawa.pl
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9. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 

- zarówno z Zamawiającym,  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - 

niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 

formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 

siedzibie. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zgodnie z art. 45 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. 

Wysokość wadium wynosi 8 000,00 zł  (słownie: osiem tysięcy złotych). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu  16.07.2018 r. o godz. 12:00 

Za  termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 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.  

z 2016, poz.64, z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

Dowodem wniesienia wadium będzie: 

1. pokwitowanie  przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe,  

BGK I O/Warszawa 43113010170019936972200002  

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 z dopiskiem „Wadium - Postępowanie DAGZ.261.1.9.2018 

Zakup 4 samochodów osobowych” potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek 

przed upływem terminu wnoszenia wadium.  

2. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).  

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne 

zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych  

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 

4a i ust. 5 ustawy. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 

przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego) lub załączyć do 

oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 
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niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy 

złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Specyfikacji); 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 

Specyfikacji); 

3) dowód wniesienia wadium; 

4) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

5) oświadczenie w sprawie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, 

(zgodnie z załącznikiem Nr 1do Specyfikacji); 

6) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy). 

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. 

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna  

z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami  

i dokumentami. 

4. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli 

do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających 

z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,  

w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument 

pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność  

z oryginałem kopii. 

Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz  

z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
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6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

8. Oferta musi być sporządzona na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany 

w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami była zszyta lub spięta (np. 

zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w 

osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „ZAKUP SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie 

będą w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR DAGZ.261.1.9.2018. OFERTA – ZAKUP 4 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NIE OTWIERAĆ PRZED 16.07.2018 r. GODZ. 13:00”.  

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Mazowieckim 

Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (Kancelaria, parter, na prawo 

od głównego wejścia), 00-613 Warszawa w terminie do dnia 16.07.2018r. do godz. 12:00.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym 

numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany 

dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania,  oznaczenie 

postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, 

że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego 

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  
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5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty 

lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być 

dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą 

otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej Specyfikacji. Koperty oznakowane 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie  

o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również 

odpis z właściwego rejestru. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 13:00 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od  

ul. Wspólnej, Sala Obsługi Świadczeniobiorców - Antresola na parterze). 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia: została przedstawiona  

i wyliczona w sposób określony w pkt 1 formularza oferty (załącznik nr 3 do Specyfikacji).   

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać  

w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje 

cenowe). Ceny oferty  należy podać w złotych i groszach (PLN). 

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia.  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne (nieodrzuconych) Zamawiający przyjął kryteria:  

Nr Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 

I Cena  60% 

II Termin realizacji zamówienia 30% 

III Gwarancja na układ hybrydowy 10% 
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Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryteriów zostały przedstawione poniżej.  

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. 

KRYTERIUM I - Cena (C) – 60 % 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna  liczba punktów wynosi 60 punktów. Oferta z najniższą ceną 

otrzymuje 60 pkt. W pozostałych ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z wzorem: 

najniższa oferowana cena brutto 

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

 cena brutto badanej oferty  

C- wynik oceny kolejnej badanej oferty 

KRYTERIUM II . Termin realizacji zamówienia  (T) – 30% 

 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna  liczba punktów wynosi 30 punktów. Wykonawca, który 

zaoferuje skrócenie terminu realizacji określonego w pkt 4 SIWZ o 45 dni otrzyma maksymalną liczbę 

punktów - 30 pkt. W pozostałych ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z wzorem: 

liczba dni, o którą Wykonawca skróci termin 

realizacji zamówienia w ofercie badanej 

T =  ----------------------------------------------------------------     x 30  

dopuszczalna maksymalna liczba dni skracająca 

 termin realizacji zamówienia (45) 

T- wynik oceny kolejnej badanej oferty 

Zamawiający oceniając ofertę w kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie brał pod uwagę 

skrócenie terminu realizacji zamówienia podane przez Wykonawcę w formularzu oferty, jednak nie więcej 

niż o 45 dni.  

Jeżeli Wykonawca wskaże skrócenie terminu realizacji zadania o 46 i więcej dni,  Zamawiający przyjmie 

do oceny ofert maksymalną dopuszczalną liczbę dni – 45. W przypadku nie podania formularzu oferty 

żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub innej oferta otrzyma  

0 punktów w niniejszym kryterium. 

KRYTERIUM III: Gwarancja na układ hybrydowy (G) – 10% 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów.  

Minimalny okres gwarancji na układ hybrydowy to 24 miesiące. 

Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji na układ hybrydowy otrzyma 10 pkt. W pozostałych 

ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z wzorem: 

gwarancja na układ hybrydowy w badanej ofercie 

G  = --------------------------------------------------------------------------------   x  10 

  najdłuższa gwarancja na układ hybrydowy spośród ważnych ofert 

G - wynik oceny kolejnej badanej oferty 

2. Ocena łączna  

Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych 

kryteriach 

S= C + T + G 

S - wartość punktowa oferty 
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3. Wybór oferty najkorzystniejszej  

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie wzorem określonym  

w pkt 2 (ocena łączna). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty  

i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać   

z dokumentów załączonych do oferty. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2  

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

1. 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. 

2. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy: 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

w odniesieniu do:  

 wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie),  

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK),  

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia  

informuję, że:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem  

e-mail: iod@nfz-warszawa.pl lub na adres pocztowy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup 4 samochodów osobowych” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

__________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

mailto:iod@nfz-warszawa.pl
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XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załączniki Nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załączniki Nr 2 ), 

3) formularz oferty (załącznik Nr 3), 

4) oświadczenie (załącznik Nr 4), 

5) formularz oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik Nr 5). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PARAMETRÓW 

TECHNICZNYCH OFEROWANYCH  SAMOCHODÓW OSOBOWYCH   

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych   

 

Marka i model  oferowanego samochodu -  …………………………………………….  

L.p. Opis Wymagania obligatoryjne 

Parametr oferowany przez 

Wykonawcę 

(Tak/Nie* - w każdym przypadku 

niepotrzebne skreślić; 

miejsca wykropkowane należy 

uzupełnić wpisując konkretny 

parametr samochód ) 

1 
Typ 

nadwozia 

- kombi 5 - drzwiowe  

- przystosowany do przewozu 5 osób 
TAK/NIE* 

2 
Kolor 

nadwozia 

- lakier metalizowany w kolorze: 

grafitowym lub szarym lub srebrnym,  

Zamawiający nie wymaga jednego koloru 

dla wszystkich czterech samochodów 

TAK/NIE* 

3 
Tapicerka i 

siedzenia 

- tapicerka w kolorze ciemnym, 

- fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i 

wysokości,  

- w drugim rzędzie kanapa dzielona, 

TAK/NIE* 

4 Silnik 

- układ hybrydowy, zasilany benzyną 

bezołowiową plus silnik elektryczny, 

 

- pojemność minimum 1560 cm
3
, 

maksimum 1800 cm
3
,
  

- moc minimum 130 KM, 

 

 

 norma emisji spalin EURO 6  

 

 maksymalna emisja CO2 = 110 [g/km] 

wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2)  

w cyklu mieszanym  

 

 

 zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie 

więcej niż 6 l/100 km 

 

TAK/NIE* 

 

 

……………………….cm
3 

 

……………………….KM 

TAK/NIE* 

 

TAK/NIE* 

 

 

 

TAK/NIE* 

 

5 
Skrzynia 

biegów 
- automatyczna lub bezstopniowa ……………………………….. 
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6 

Wymiary 

zewnętrzne i 

bagażnik 

- szerokość bez lusterek bocznych minimum 

1 700 mm, 

 

- długość minimum 4 300 mm, 

 

- rozstaw osi minimum 2 600 mm, 

 

- bagażnik o pojemności minimum 350 

litrów,   

 

……………………………….mm 

 

……………………………….mm 

 

……………………………….mm 

 

………………………………litrów 

7 Systemy  

- układ hamulcowy ze wspomaganiem oraz 

układem ABS 

 (zapobieganie blokowaniu kół przy 

hamowaniu), wyposażony 

 w wentylowane hamulce tarczowe przód 

oraz tarczowe tył, 

- elektroniczny układ podziału siły 

hamowania, 

- system wspomagania awaryjnego 

hamowania,  

- system stabilizacji toru jazdy,  

- system optymalizacji przyczepności 

podczas przyspieszania, 

- system wspomagający ruszanie na 

wzniesieniach, 

- poduszka powietrzna czołowe i boczne dla 

kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie 

foteli, 

- poduszki powietrzne boczne (kurtyny) w 

pierwszym i drugim rzędzie foteli, 

- pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki na 

wszystkie siedzenia, 

- immobilizer, 

- centralny zamek wszystkich drzwi zdalnie 

sterowany pilotem, 

- światła do jazdy dziennej led, 

- reflektory przeciwmgłowe przód, 

- trzecie światło stop,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK/NIE* 

8 Kierownica 

- wspomagana z możliwością regulacji w 

dwóch płaszczyznach, 

- przystosowana do ruchu prawostronnego 

zamontowana po lewej stronie,  

 

 

TAK/NIE* 

9 Klimatyzacja - automatyczna  TAK/NIE* 
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10 Wyposażenie 

- elektrycznie sterowane szyby boczne 

przód i tył, 

- elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne, 

 

- czujniki tył lub kamera cofania, 

 

- radio samochodowe z odtwarzaczem 

CD/MP3, łączność w systemie bluetooth  + 

minimum 4 głośniki, 

 

- wycieraczka szyby tylnej, 

- opony letnie na felgach fabrycznych ze 

stopów lekkich 16 cali lub większe,  

- koło zapasowe minimum dojazdowe,  

 

- dywaniki welurowe lub gumowe 

przestrzeni pasażerskiej, przód i tył, 

 

- roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, 

 

 

TAK/NIE* 

 

 

……………………………. 

 

 

TAK/NIE* 

………… głośniki  

 

 

 

TAK/NIE* 

 

 

 

…………………………….. 

 

TAK/NIE* 

11 Gwarancja 

- minimum 36 miesięcy na silnik i 

podzespoły, obejmująca swym zakresem 

naprawy samochodu w przypadku jego 

usterek mechanicznych, elektrycznych, 

elektronicznych oraz hydraulicznych; 

dodatkowo umożliwiająca skorzystanie z 

programu pomocy drogowej, 

 

 

 

- minimum 24 miesiące na lakier, 

 

- minimum 8 lat na perforację blach 

nadwozia 

 

……….  miesięcy na silnik i 

podzespoły, obejmująca swym 

zakresem naprawy samochodu w 

przypadku jego usterek 

mechanicznych, elektrycznych, 

elektronicznych oraz hydraulicznych; 

dodatkowo umożliwiająca 

skorzystanie z programu pomocy 

drogowej, 

 

……………….. miesiące 

 

……….……… lat 
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12 
Wymogi 

pozostałe 

- samochód fabrycznie nowy,  

- samochód nie użytkowany,  

- samochód nie będący przedmiotem 

ekspozycji w punktach  sprzedaży 

samochodów,  

- samochód wyprodukowany w 2018 roku, 

pochodzący od autoryzowanego 

dystrybutora na terenie Polski, 

- samochód w dniu dostawy gotowy do 

użytkowania oraz spełniający warunki 

techniczne określone w obowiązujących w 

Polsce przepisach prawnych dla 

samochodów poruszających się po drogach 

publicznych oraz spełniający warunki 

określone w przepisach prawa 

wspólnotowego Unii Europejskiej,  

- samochód przystosowany do przewozu 5 

osób (5 miejscowy), nie dopuszcza się 

samochodu adoptowanego z ciężarowego, z 

homologacją ciężarową, 

- autoryzowany serwis do wykonywania 

przeglądów, obsługi i napraw 

gwarancyjnych oferowanej marki 

samochodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK/NIE* 

 

 

 

 

 

 

13 Dokumenty 

Dostarczony samochód musi posiadać: 

- świadectwo zgodności WE - dane i 

informacje o pojeździe niezbędne do 

rejestracji i ewidencji pojazdu, 

- fakturę, 

- kartę pojazdu, 

- książkę gwarancyjną, 

- instrukcję obsługi w języku polskim 

                

 

 

 

TAK/NIE* 

14 
Odbiór 

samochodu 

- na terenie Polski, 

- przygotowany do odbioru samochód 

będzie miał wykonany przegląd „zerowy”, 

- odbiór dokonany zostanie na podstawie 

protokołu odbioru samochodu osobowego, 

w obecności przedstawicieli stron 

miejscowość ……………………,  

ul. ………………… 

 

 

TAK/NIE* 

 
 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 



 18 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI 

Wzór  

Umowa Nr……./2018 

 

zawarta w dniu ..................2018 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim 

Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie z siedzibą 00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8, NIP 1070001057 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

…………………………………………… 

 a   

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

zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: 

 

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

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1579, z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup 4 samochodów osobowych, zwanych w dalszej treści umowy 

„samochodem/samochodami”. 

2. Dostarczane samochody są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., spełniają warunki dopuszczenia 

do ruchu drogowego. 

3. Opis techniczny samochodów stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w załączniku nr 1 do umowy 

parametrów samochodów. 

§ 2 

1. Dostawa samochodów nastąpi w terminie do……………………. dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy. 

2. Dostawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie przygotowania samochodów do odbioru 

z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych, faksem na numer 22 480 43 35 lub mailem na 

adres…………………………………………………………………………………… 

3. Dostawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów we 

właściwym Urzędzie Komunikacji, w tym faktury wystawione odrębnie na każdy samochód.  

4. Przygotowane do odbioru samochody będą miały wykonane przez Dostawcę i na jego koszt przeglądy 

„zerowe”, co będzie odnotowane w książkach gwarancyjnych samochodów. 

5. Przed wydaniem samochodów Zamawiający przedstawi Dostawcy dokumenty potwierdzające rejestrację. 

6. Samochody zostaną wydane przez Dostawcę upoważnionemu pisemnie przedstawicielowi Zamawiającego 

po podpisaniu protokołów odbioru sporządzonych odrębnie na każdy samochód, do których załączone 

będą: karta pojazdu, świadectwo homologacji, instrukcja obsługi oraz książka gwarancyjna w języku 

polskim. 

7. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

8. Wydanie samochodów nastąpi w miejscu wskazanym przez Dostawcę, w …………………… przy 

ul………………………………………….. 

9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Dostawcy na  

Zamawiającego z chwilą podpisania przez obie strony protokołów odbioru. 

10. Do realizacji czynności związanych z przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego upoważnia się 

……………………………… – ………………………………, tel. 22 ………., fax: 22 ………….. e-mail: 

……….…………… a w razie nieobecności ……………………………………………………….  

11. Ze strony Dostawcy przedstawicielem do bezpośrednich kontaktów będzie:………………., tel. 

……………………., fax……………………, e-mail:………. 

12. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 10 i 11 dla swej skuteczności będzie wymagała jedynie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Dostawcy skierowanego odpowiednio do 

Zamawiającego bądź  Dostawcy. 
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§ 3 

1. Łączna cena 4 sztuk samochodów osobowych wynosi …………………………zł brutto z podatkiem od 

towarów i usług VAT  /słownie ………………………………………………./ 

2. Cena jednego samochodu osobowego wynosi …………………………zł brutto z podatkiem od towarów  

i usług VAT /słownie ………………………………………./. 

3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy …………………………………………. 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z podpisanym/i przez przedstawicieli Stron protokołem/ami odbioru przedmiotu umowy. 

Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa  

NIP: 1070001057 

Odbiorca i płatnik dowodu: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  

z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę 

wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Dostawcy. 

§ 4 

1. Samochody będące przedmiotem umowy objęte są: 

1)  …... miesięczną gwarancją na silnik i podzespoły, obejmującą swym zakresem naprawy samochodów 

w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych, 

dodatkowo umożliwiająca skorzystanie z programu pomocy drogowej,  

2) ……. miesięczną gwarancją na lakier, 

3) ……. letnią gwarancją na perforację blach nadwozia,  

4) ……. miesięczną gwarancją na układ hybrydowy.  

2. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni postoju samochodu spowodowanego czasem 

naprawy. 

3. W przypadku gdy naprawa samochodu (usunięcie wad) nie jest możliwa lub zakres wad (usterek) jest na 

tyle rozległy, że samochód winien być wymieniony na nowy wolny od wad, Dostawca w ramach gwarancji 

zapewnia wymianę samochodu wadliwego na nowy wolny od wad (usterek).   

4. Termin usunięcia wad samochodu lub wymiany samochodu na nowy wolny od wad będzie każdorazowo 

uzgadniany wspólnie przez Zamawiającego i Dostawcę, z uwzględnieniem warunków wynikających  

z dokumentów gwarancyjnych danego samochodu. Uzgodniony termin zostanie potwierdzony przez Strony 

na piśmie. 

5. Okresy gwarancji, o których mowa w ust. 1  liczone są od daty podpisania protokołów odbioru, o których 

mowa w § 2 ust. 6. 

§ 5 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nienależytego jej wykonania lub 

wykonania w sposób sprzeczny z umową. 

§ 6 

1. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 5 w wysokości 10% 

ceny określonej w § 3 ust. 1, 

2) za opóźnienie w oddaniu samochodu w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Za opóźnienie w zapłacie ceny, Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki w wysokości odsetek za opóźnienie 

za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej z przysługującej Dostawcy ceny 

wynikającej z wystawionej faktury, na co Dostawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego 

bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

§ 7 

Wierzytelności przysługujące Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 8 

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 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 9 

Dostawca  ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy jak za działanie lub zaniechanie własne. 

§ 10 

 (w przypadku braku Podwykonawców zapis zostanie usunięty) 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Dostawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie 

następujących części zamówienia (zakresu)……………………………………………………… 

2. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynność, których 

wykonanie powierzył Podwykonawcom. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców, jak za własne.  

3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych  

z Podwykonawcą. 

§ 11 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Dostawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        DOSTAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

/zostanie przygotowany zgodnie z załącznikiem Nr do Specyfikacji i wybraną ofertą / 



 22 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 

 

WZÓR 

 

PROTOKOŁU ODBIORU  

/wypełniany dla każdego samochodu odrębnie/ 

 

Zamawiający potwierdza, że w dniu ..................2018 r. w miejscu wydania samochodu przez Dostawcę: 

………………………………………. w Warszawie  przy ul. ……………………………, zgodnie z zawartą 

umową nr ............./2018 z dnia ...................2018 r. dokonał odbioru samochodu osobowego, marka 

........................., model ....................... ,nr nadwozia .............................................................................,  

nr silnika ........................................................................., stan licznika ………………………………… 

Samochód zgodny z wymaganiami określonymi w załącznik nr 1 do umowy  

nr …………/2018.  

 

W załączeniu: 

 karta pojazdu,  

 świadectwo zgodności WE,  

 instrukcja obsługi w języku polskim,  

 książka  gwarancyjna w języku polskim. 

 

 

ZA ZAMAWIAJĄCEGO:       ZA DOSTAWCĘ: 

Samochód odebrał:       Samochód przekazał 

 

 

………………………      ………………………. 

Podpis (imię i nazwisko)      Podpis (imię i nazwisko) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  

pieczęć Wykonawcy 

......................................, dnia .............................. 

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA 

ZAKUP 4 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................................. 

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

tel. ................................................ fax:............................................  e-mail: ……………………..… 

składa ofertę na Zakup 4 samochodów osobowych 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto z podatkiem od towarów i usług VAT określoną  

w kol. D poniższej  tabeli: 

TABELA – ceny jednostkowe 

Wyszczególnienie 
Cena jednostkowa brutto  

(zł) 

Liczba samochodów w  

szt. 

Łączna cena brutto   

(zł) 

„B x C” 

A B C D 

Samochód osobowy  …………. 4 ………… 

 

2. Oświadczenie dotyczące parametrów podlegających ocenie wg kryteriów oceny ofert 

 

Nr 

kryterium 
Parametry niezbędne do oceny ofert wypełnia Wykonawca 

II 

Termin realizacji zamówienia  

Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w stosunku 

do określonego pkt IV SIWZ o wskazaną liczbę dni kalendarzowych 

(nie więcej niż o 45 dni) 

……………. dni  

III 
Oferowany okres gwarancji na układ hybrydowy 

(minimalny okres gwarancji na układ hybrydowy to 24 miesiące) 
………… miesięcy 

 

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/NIE* 

*(wybrać odpowiednie) 

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazuję nazwy 

(rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 

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

3. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku do Specyfikacji „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia”. 
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4. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w Specyfikacji warunki 

płatności za realizację zamówienia. 

5. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji 

zamówienia 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy  

Oświadczam, że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy zgodnie  

z poniższym zestawieniem * 

Lp. Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Pełna nazwa/firma podwykonawcy wraz 

z adresem 

   

* wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

 

8. Wniesienie wadium 

Wadium w kwocie 8 000,00 zł zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ..……………….. 2018 r.  

 w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy * 

 w formie *.................................................................................................................. 

* właściwe zaznaczyć 

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na: 

 nr konta ......................................................................................................................  

 na adres ............................................................................................................. 

 

9. Informacje dodatkowe  

Oświadczam, że: 

 jestem                   

 nie jestem  

małym lub średnim przedsiębiorstwem.   

Zaznaczyć właściwe (małe  przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo  które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa  nie przekracza  2 milionów EUR; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

Ponadto:  

Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr ………………………… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach 

oferty są jawne. (dodatkowe wymagania w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa - pkt XIII.10. Specyfikacji). 
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10. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z pkt XXI Specyfikacji „INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”. 

11. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  
 

*) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

12. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) ……………………………………………………….. 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie wykonawcy 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA  

 

Wykonawca: 

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

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

ZAKUP 4 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

prowadzonego przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, oświadczam 

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1i pkt 

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

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

        ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI  

WYKONAWCA 

………………………………………………… 
(nazwa albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

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

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

ZAKUP 4 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie Zamawiającego:  

 

 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) z żadnym z tych Wykonawców*; 

 

 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.), w której skład wchodzą następujący 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu*: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1   

2   

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: 

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

 

 

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

podpis i pieczęć Wykonawcy 

*należy wskazać właściwe 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 

r., poz. 229 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani  

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

  

 

 


