Radom, dnia 19.10.2011 r.
Znak sprawy: 3/2011/ZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn.:
„Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego”
(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
§1
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Rewitalizacja Sp. z o. o.
ul. Mała 3, 26 – 600 Radom; woj. Mazowieckie
REGON: 672971000 NIP: 796-25-68-078
tel. (48) 383-08-55 fax. (48) 383 08 55 e-mail: rewitalizacja@rewitalizacja.radom.pl
§2
Tryb udzielenia zamówienia.
1. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
193.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro.
§3
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia:
66114000-2 Usługi leasingu finansowego
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
34110000-1 Samochody osobowe
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
2. Przedmiotem zamówienia jest leasing (z opcją wykupu) fabrycznie nowego samochodu
osobowego, wyprodukowanego w 2011 roku, oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w
zakresie AC, OC, NNW i Assistance.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Wymagane warunki techniczne samochodu
1) Rok produkcji 2011,
2) Długość całkowita w przedziale od 4350 mm do 4580 mm,
3) Szerokość całkowita w przedziale od 1780 mm do 1860 mm,
4) Wysokość całkowita w przedziale od 1615 mm do 1710 mm,,
5) Silnik zasilany olejem napędowym (diesel) lub benzyną o pojemności w przedziale od 1800
cm3 do 1999 cm3, moc silnika min. 120 KM,
6) Nadwozie typu sedan (4-drzwiowe) lub liftback/hatchback (5-drzwiowe),
7) Liczba miejsc siedzących - 5,
8) Maksymalna masa całkowita pojazdu- 2,4 tony,
9) Kolor nadwozia – typ lakieru: odcienie srebra, złota, grafitu - metalizowany,
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10) Kolor tapicerki – kolor w tonacji szarości lub czarny.
Uwaga: Zamawiający wymaga ponadto, by autoryzowany punkt serwisowy producenta
oferowanego samochodu, znajdował się w odległości nie większej niż 115 km od siedziby
Zamawiającego.
3.2. Wymagane minimalne wyposażenie samochodu:
1) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
2) Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
3) ABS,
4) Automatyczna skrzynia biegów,
5) Reflektory przeciwmgielne,
6) Alarm,
7) Immobiliser,
8) Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
9) Komputer pokładowy,
10) Klimatyzacja,
11) Fabryczny radioodtwarzacz,
12) Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna
kierownicy,
13) Elektryczne otwierane szyby drzwi przednich i tylnych,
14) Elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
15) Pełnowymiarowe koło zapasowe,
16) Komplet opon (4 szt.) na sezon letni oraz zimowy (przeznaczonych dla danego samochodu).
3.3. Wymagana gwarancja producenta:
1) Mechaniczna min. 3 lata,
2) Na powłokę lakierniczą min. 3 lata,
3) Na perforację nadwozia min. 5 lat.
3.4. Wymagania dotyczące ubezpieczenia samochodu:
3.4.1. Wymagane warunki AC:
1) Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2) Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu
polegające na:
a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z
zewnątrz pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
- działania osób trzecich, w tym również włamania.
b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
- powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,
huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu.
c) uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej,
d) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
e) uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia,
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
3) Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem
dodatkowym bez zastosowania udziału własnego w szkodach AC - w ruchu i postoju oraz AC
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– kradzież, wysokość odszkodowania zostanie ustalona od pełnej wartości samochodu wraz z
podatkiem VAT.
4) W szkodach polegających na uszkodzeniu ubezpieczonych pojazdu przy ustaleniu wartości
szkody nie będzie potrącane zużycie eksploatacyjne części zamiennych zakwalifikowanych do
wymiany – zniesienie amortyzacji.
5) Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez
Ubezpieczonego przepisów „Prawa o ruchu drogowym”.
6) Likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanym serwisie
naprawczym.
7) W przypadku braku naprawy nastąpi rozliczenie kosztorysowe.
8) Stała suma odszkodowania – suma ubezpieczenia pojazdu nie podlega pomniejszeniu o
wypłacone odszkodowania oraz utratę wartości pojazdu (brak konieczności doubezpieczania
pojazdu po szkodzie).
3.4.2. Wymagane warunki OC:
W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
3.4.3. Wymagane warunki NNW:
1) Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów.
2) Suma ubezpieczeń wynosi 10 000 zł na jedno miejsce (system miejsc).
3) Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych:
a) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
b) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie
jazdy,
c) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
d) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.
4) W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące
świadczenia:
a) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem
nieszczęśliwego wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia w jakim
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy
procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
b) świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia,
c) zwrot kosztów nabycia (w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do
stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
d) zwrot kosztów leczenia (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku
lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
e) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca
pochowania.
3.4.4. Wymagane warunki Assistance:
1) Ubezpieczenie Assistance powinno gwarantować kierowcom i pasażerom pojazdu:
a) pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz
kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała
kierowcy lub pasażera,
b) pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej
Polski,
c) bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku
lub kolizji,
d) pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej,
e) pojazd zastępczy.
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2) Świadczeniami realizowanymi pod warunkiem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową w odległości powyżej 50 km od siedziby Zamawiającego powinny być:
a) w przypadku awarii pojazdu:
- pomoc techniczna dotycząca pojazdu (naprawa na miejscu zdarzenia albo holowanie
do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego),
- pomoc kierowcy i pasażerom (zakwaterowanie lub przejazd do miejsca zamieszkania
lub pobytu, odbiór naprawionego pojazdu).
b) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, Ubezpieczyciel
powinien organizować i pokrywać koszty naprawy na miejscu zdarzenia albo organizować
i pokrywać koszty holowania do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego
(ewentualnie najpierw na wybrany przez Ubezpieczyciela parking, jeżeli zdarzenie zaszło
poza godzinami pracy warsztatu naprawczego) albo do miejsca zamieszkania lub pobytu
(lub warsztatu naprawczego w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu) posiadacza
pojazdu wg następujących limitów:
- limit kwotowy naprawy na miejscu zdarzenia powinien wynosić co najmniej 400 PLN,
- limit kwotowy holowania pojazdu do najbliższego autoryzowanego warsztatu powinien
wynosić co najmniej 400 PLN albo do miejsca zamieszkania lub pobytu (lub warsztatu w
pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu) 600 PLN.
c) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa, Ubezpieczyciel
organizuje i pokrywa koszty dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów
paliwa) do miejsca zatrzymania tego pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do
najbliższej czynnej stacji paliw,
d) jeżeli w następstwie wypadku lub awarii pojazd jest unieruchomiony i gdy jego naprawa
nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie (np. dzień
świąteczny, weekend) albo gdy pojazd został skradziony i nie odzyskano go w dniu
kradzieży, Ubezpieczyciel:
- organizuje i pokrywa koszty przejazdu do najbliższego hotelu oraz zakwaterowania
(noclegów) kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu – do momentu naprawienia lub
odzyskania tego pojazdu i nie dłużej niż przez 3 doby; limit kwotowy zakwaterowania
jednej osoby powinien wynosić co najmniej 120 PLN za dobę,
bądź:
- organizuje i opłaca koszty przejazdu kierowcy i pasażerów pojazdu środkiem transportu
wybranym przez Ubezpieczyciela do ich miejsc zamieszkania lub pobytu, albo do
miejsca przeznaczenia, gdy koszt kontynuacji podróży nie jest wyższy od kosztu
przejazdu do miejsca zamieszkania lub pobytu,
- organizuje i pokrywa koszty jednorazowego przejazdu właściciela po odbiór
naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu środkiem transportu wybranym
przez Ubezpieczyciela.
e) jeżeli wskutek urazu ciała konieczny jest transport medyczny kierowcy lub pasażerów w
celu hospitalizacji, Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać co najmniej koszty
następujących usług:
- transportu sanitarnego poszkodowanych do jednego z najbliższych szpitali lub:
- przewiezienia poszkodowanych do szpitala wyposażonego w urządzenia specjalistyczne
(medyczne) odpowiednim środkiem transportu z niezbędną opieką, jeżeli z
medycznego punktu widzenia taki transport jest konieczny albo,
- bezpośredniego transportu poszkodowanych lotem rejsowym do odpowiedniego
szpitala albo innego ośrodka leczniczego w pobliżu miejsca zamieszkania
poszkodowanego w RP, albo bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania lub pobytu, z
niezbędną opieką medyczną, włącznie z przewożeniem ambulansem drogowym na i z
lotniska, jeżeli jego stan zdrowia zezwala na taki transport. O możliwości oraz sposobie
transportu decyduje lekarz prowadzący ubezpieczonego w szpitalu lub lekarz
upoważniony przez Ubezpieczyciela,
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f)

w przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów
nie posiada prawa jazdy lub nie może kierować pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia
zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca
zamieszkania lub pobytu posiadacza pojazdu. Koszty paliwa ponosi posiadacz lub
pasażerowie pojazdu;
g) w przypadku zgonu, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do
miejsca pochowania w Polsce,
h) w razie awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu:
- udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP, na żądanie i koszt
kierowcy, zorganizowanie przyjazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na
miejscu zdarzenia lub odholowania go do warsztatu,
- udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i
lokalnych możliwościach naprawy pojazdu,
- przekazanie pilnej wiadomości – w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową – osobie wskazanej przez kierowcę lub pasażera pojazdu,
- udzielenie informacji w zakresie otrzymania pojazdu zastępczego.
3.4.5. Zamawiający powinien mieć możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni roboczych od daty
wystąpienia zdarzenia. Dopuszcza się zgłoszenie szkody w terminie 30 dni, gdy zaistnieje
sytuacja, której nie dało się przewidzieć.
3.4.6. Najpóźniej w chwili wydania samochodu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie
pisemnej warunki, na jakich samochód zostanie objęty ubezpieczeniem oraz wskaże
towarzystwo ubezpieczeń, w którym samochód został ubezpieczony.
3.5. Wymagania dotyczące leasingu:
1) Leasing w walucie: złoty,
2) Rodzaj rat leasingowych: równe miesięczne, z zastrzeżeniem, iż wartość pierwszej raty to 20%
wartości samochodu,
3) Okres leasingu: 36 miesięcy,
4) Kwota wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingu: 1% wartości
samochodu,
5) Wydanie samochodu: w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
3.6.Dodatkowe informacje:
Maksymalny przebieg roczny samochodu w okresie leasingu: 25 tysięcy km.
§4
Opis części zamówienia, sposobu przedstawienia ofert wariantowych i przewidywanych
zamówieniach uzupełniających oraz możliwości udziału podwykonawców w wykonaniu
zamówienia .
Zamawiający:
- nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom wykonanie niektórych
elementów zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu usług
powierzonych podwykonawcom.
§5
Termin wykonania zamówienia.
Okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu, to 36 miesięcy od dnia wydania samochodu
Zamawiającemu.
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§6
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- Posiadania wiedzy i doświadczenia;
- Dysponowania potencjałem technicznym ;
- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;
- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.1. Do złożenia oświadczeń wymienionych w pkt 2 lit. b) i c) można wykorzystać załączone do SIWZ
wzory oświadczeń.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie metodą zero – jedynkową.
Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
wymaganego dokumentu lub oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
UWAGA I: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty wymienione w lit. a) i c), składa każdy z Wykonawców.
UWAGA II: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określonym w pkt 2
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 2-3
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
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2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty
pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np.
konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
Brak w ofercie któregokolwiek z ww. załączników lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
§7
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający
dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2,
przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.
2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia udzielone w trybie art. 90 ust
1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,wyjaśnienia Wykonawców dotyczące treści oferty w tym
dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów
wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:
a) w formie pisemnej, lub
b) drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni
pracy Rewitalizacja Sp. z o.o.) po upływie wyznaczonego terminu.
3. Jeżeli Wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz
informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje
drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie
korespondencji drogą elektroniczną na pocztę e-mail. Potwierdzenie otrzymania korespondencji
przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze
poczty e-mail Wykonawcy) korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia,
zawiadomienia, wniosku lub informacji.
4. Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.
5. Tryb udzielania wyjaśnień:
5.1Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 5.1.
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5.4 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Izabela Chęcińska– Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego
tel./fax (48) 383 08 55, Poniedziałek-Piątek, godz. 800– 1400
§8
Informacja o sposobie udostępniania protokołu z postępowania
1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Radom, ul. Mała 3) samodzielne kopiowanie lub
utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
protokołu wraz załącznikami.
§9
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 10
Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu 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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
§ 11
Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.
1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w
szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę
(osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy
użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane
dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania
oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści
dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego
pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty
stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo
wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą
zostać wskazane w ofercie.
Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub
pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub
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pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.
UWAGA:
1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w
tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić
pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie
oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem.
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy– dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie
wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy
Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z
Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej
(np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.
5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z Wykonawcą muszą oni
udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki
poszczególnych Wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.
51) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby
przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę
konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki
cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a)
udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej,
upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w
zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z
umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę
(oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.
4.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w
postępowaniu przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z
zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zostaną przyjęte zsumowane potencjały
ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w Wykonawców.
5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca przedkłada w formie oryginału
lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub
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upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo)
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku
oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej, - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy
spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej
kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez wszystkich wspólników.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów udostępniających swój potencjał w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.
8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w
jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne,
tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.
9. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo
zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:
a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:
Rewitalizacja Sp. z o.o.; 26-600 Radom ul, Mała 3, sekretariat
b) będą posiadać oznaczenia:
,,Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego – Nie otwierać przed 27.10.2011
roku, godz. 1015".
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
12. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi
zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym
niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony
dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy
na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi
zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
§ 12
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 27.10.2011 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:
Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Mała 3 - sekretariat; 26-600 Radom.
b) oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
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a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.10.2011 roku o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego:
Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Mała 3 – sala nr 3.
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:
- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
- ceny ofertowe;
- okresy udzielonej gwarancji jakości,
- termin wykonania, warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/.

1.
2.

3.

4.

§ 13
Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca poda w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik do SIWZ, cenę brutto za
wykonanie zamówienia.
Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków (także od towarów i usług: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe
określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Cena stanowić będzie sumę:
a) rat leasingowych (pierwsza rata miesięczna stanowiąca równowartość 20% wartości
samochodu, oraz 35 kolejnych równych rat miesięcznych) dla przedmiotu leasingu (samochodu
osobowego), oraz
b) opłat z tytułu ubezpieczenia samochodu w okresie trwania leasingu, oraz
c) kwoty wykupu samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu (1% wartości
samochodu osobowego).
Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty):
- należy podać w złotych i groszach polskich do dwóch miejsc po przecinku,
- powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę,
- zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

§ 14
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ceny jako kryterium oceny
ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Cena oferty
- 100 % (max 100 pkt)
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:
2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P(Ci) = Cmin / Ci x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów
UWAGA:
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia ( oferty nie podlegające odrzuceniu).
4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie
powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89
lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.;
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za
pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w pkt 3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Wzór umowy
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Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej
Specyfikacji.
§ 17
Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych
zmian
Zmiana terminu wykonania zamówienia stanowi zmianę umowy i może nastąpić jedynie w sytuacjach
wyjątkowych, na skutek nadzwyczajnych zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia na etapie
postępowania o udzielenia zamówienia (np. urzędowa zmiana stawki podatku VAT). Zmiany terminu
nie uzasadnia zła organizacja pracy Wykonawcy, jego problemy kadrowe, lub finansowe itp.
§ 18
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 19
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1) Wzór druku oferty (wraz z wymaganymi załącznikami w formie tabel: „Tabela: Parametry
techniczne oraz opis wyposażenia samochodu” i Tabela: „Wysokość opłat z tytułu rat leasingowych,
wartość samochodu oraz kwota wykupu samochodu i kwoty z tytułu ubezpieczenia”);
2) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
4) Wzór pełnomocnictwa;
8) Projekt umowy.
§ 25
Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:
www.rewitalizacja-radom.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 12,30 złotych (w tym
podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego- ul. Mała 3 (sekretariat), 26-600 Radom, tel. (048) 383-0800
00
55 w godz. 8 – 15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

Prezes Zarządu „Rewitalizacja” Sp. z o.o.
Mariusz Mróz
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Załącznik nr 1 do SIWZ
...................................................................
/nazwa Wykonawcy(ów)/
...................................................................
...................................................................
/dokładny adres/
………………………………………………………………………………………
/nr wpisu do właściwego rejestru- jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/
...................................................................
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/
...................................................................
/telefon/
...................................................................
/fax/
...................................................................
/adres e-mail/
REGON / jeżeli posiada/ .......................................
NIP ...............................................

OFERTA
Rewitalizacja Sp. z o.o.
ul. Mała 3
26-600 Radom
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: ,,Przetarg
nieograniczony na leasing samochodu osobowego”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia
(SIWZ),
za
wynagrodzeniem
ryczałtowym
brutto
w
wysokości
……………………………………… złotych
(słownie: ............................................................................................................................... złotych).
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w
szczególności suma wszystkich 36 miesięcznych rat leasingowych, kwoty ubezpieczenia i kwota
wykupu samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu. W ofercie nie została zastosowana
cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
3. Oświadczamy, że okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu wynosi 36 miesięcy od dnia
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wydania samochodu osobowego, a wydanie Zamawiającemu w/w samochodu nastąpi nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Gwarancja na oferowany przez nas samochód wynosi:
a) gwarancja mechaniczna …………………… lat
b) gwarancja na powłokę lakierniczą …………………….… lat
c) gwarancja na perforację nadwozia ………………………. lat.
UWAGA: udzielenie gwarancji jakości na okres krótszy niż określony w § 3 pkt 3.3. SIWZ będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami).
Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.
6. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zmianami) zostały załączone do oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.
9. Usługę zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*)
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
11. Oferujemy leasing samochodu w zakresie wymagań technicznych oraz wyposażenia na
warunkach określonych tabeli „Parametry techniczne oraz opis wyposażenia samochodu”
(przedmiotowa tabela jest integralną częścią oferty).
12. Wysokość opłat z tytułu rat leasingowych, wartość samochodu oraz kwoty z tytułu ubezpieczenia
samochodu i kwotę wykupu samochodu określiliśmy i oferujemy na warunkach przyjętych w tabeli:
„Wysokość opłat z tytułu rat leasingowych, wartość samochodu oraz kwota wykupu samochodu i
kwoty z tytułu ubezpieczenia” (przedmiotowa tabela jest integralną częścią oferty).
13. Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................
............................................................................
/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy/
* niepotrzebne skreślić
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Tabela (załącznik do oferty w postępowaniu pn.: Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego):
PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA SAMOCHODU OSOBOWEGO.
Marka samochodu …………………………………………………… (proszę podać nazwę marki samochodu)
Model samochodu ………………………………………….……… (proszę podać nazwę modelu oraz rok, w którym ukazał się oferowany model samochodu)

Lp.

Wyszczególnienie

Warunki oferowane przez Wykonawcę

J.m.

Warunki wymagane
przez Zamawiającego
dla samochodu

-

2011

.............................................................................*

1.

Rok produkcji

2.

Długość całkowita

mm

min. 4350
max. 4580

.............................................................................*

3.

Szerokość całkowita

mm

min. 1780
max. 1860

.............................................................................*

4.

Wysokość całkowita

mm

min. 1615
max. 1710

..............................................................................*

5.

Zasilanie silnika

-

Olej napędowy (diesel)
lub benzyna

.............................................................................*

6.

Pojemność silnika

cm

min. 1800
max. 1999

.............................................................................*

7.

Moc silnika

KM

min 120

8.

Typ nadwozia

-

Sedan (4-drzwiowe) lub
hatchback (5-drzwiowe)

3

..............................................................................*

.............................................................................*
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9.

Liczba miejsc siedzących

-

5

.............................................................................*

10.

Masa całkowita

t

Max. 2,4

.............................................................................*

11.

Kolor nadwozia

-

Metalizowane odcienie
srebra, lub złota lub
grafitu

.............................................................................*

12.

Kolor tapicerki

-

Kolor w tonacji szarości
lub czarny

.............................................................................*

13.

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

-

wymagane

14.

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i
pasażera

-

wymagane

15.

ABS

-

wymagane

16.

Automatyczna skrzynia biegów

-

wymagane

17.

Reflektory przeciwmgielne

-

wymagane

18.

Alarm

-

wymagane

19.

Immobiliser

-

wymagane

20.

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

-

wymagane

21.

Komputer pokładowy

-

wymagane

22.

Klimatyzacja

-

wymagane

23.

Fabryczny radioodtwarzacz

-

wymagane

24.

Wspomaganie układu kierowniczego oraz
regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna

-

wymagane

Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
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25.
26.

kierownicy
Elektryczne otwierane szyby drzwi przednich i
tylnych
Elektrycznie sterowane oraz podgrzewane
lusterka zewnętrzne

-

wymagane

-

wymagane

27.

Pełnowymiarowe koło zapasowe

-

wymagane

28.

Komplet opon (4 szt.) na sezon letni oraz
zimowy
(przeznaczonych
dla
danego
samochodu).

-

wymagane

29.

Autoryzowany
serwisowy

-

wymagana
odległości nie większa
niż 115 km od siedziby
Zamawiającego

przez

producenta

punkt

Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
Czy zaoferowany samochód wyposażony jest w przedmiotową
pozycję: TAK/NIE**
TAK/NIE**, wskazać lokalizację:
………………………………………….
………………………………………….*

*Uwaga: wykropkowane miejsca Wykonawca wypełnia zgodnie z instrukcją opisaną dla danej pozycji.
**Uwaga: niepotrzebne wykreślić

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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Tabela (załącznik do oferty w postępowaniu pn.: Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego
WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU RAT LEASINGOWYCH, WARTOŚĆ SAMOCHODU ORAZ KWOTA WYKUPU SAMOCHODU I KWOTY Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA

Lp.

Pozycja:

1.

Wartość samochodu

2.

Wysokość pierwszej raty (20% wartości samochodu)

3.

Wartość pojedynczej miesięcznej raty (w okresie od 2 do 36 miesiąca trwania umowy)

4.

Razem wartość brutto wszystkich 36 rat leasingowych

5.

Kwota wykupu samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu (1% wartości samochodu)

6.

Opłata z tytułu ubezpieczenia samochodu za okres od 1 do 12 miesiąca łącznie dla:
AC, OC, NNW, ASSISTANCE
Opłata z tytułu ubezpieczenia samochodu za okres od 13 do 24 miesiąca, łącznie dla:
AC, OC, NNW, ASSISTANCE
Opłata z tytułu ubezpieczenia samochodu za okres od 25 do 36 miesiąca, łącznie dla:
AC, OC, NNW, ASSISTANCE

7.
8.

Kwota (w zł):

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
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Wzór załącznika do oferty

.........................................................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/
................................................................................................................................
/siedziba/

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 44, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: ,,Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego” ja, niżej podpisany,
reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że Wykonawca
spełnia warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...........................................................
/miejscowość, data/

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

/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy(ców)/
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Wzór załącznika do oferty

.........................................................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/
................................................................................................................................
/siedziba/

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: ,,Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego” ja, niżej podpisany,
reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do
Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

...........................................................
/miejscowość, data/

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

/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy(ców)/
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Wzór załącznika do oferty
Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)
......................................., dnia .................2011 r.

PEŁNOMOCNICTWO
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„.................................................................................................................................
......................................................................................................................................”, w którym
Rewitalizacja Sp. z o.o. jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)
2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres, REGON)
oraz
1. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)
2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres, REGON)
wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią
............................................................ zam. w: ........................................................................
(imię i nazwisko)
ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr
........................... wydanym przez .......................................................
do reprezentowania w/w Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za
zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.
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Adres
do
doręczeń
korespondencji
związanej
z
w/w
postępowaniem:
...........................................................................................................................................
(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)
Wykonawca .....................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
1. ......................................................
.........................................................
(imię i nazwisko)
(podpis
zgodnie ze wzorem podpisu)
2. ......................................................
.........................................................
(imię i nazwisko)
(podpis
zgodnie ze wzorem podpisu)
oraz
Wykonawca .....................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
1. ......................................................
.........................................................
(imię i nazwisko)
(podpis
zgodnie ze wzorem podpisu)
2. ......................................................
.........................................................
(imię i nazwisko)
(podpis
zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik do SIWZ

UMOWA NR ............. /2011
zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy Rewitalizacja Sp. z o.o., 26-600 Radom,
ul. Mała 3, reprezentowaną przez
............................................ – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
..........................................................................................................................................................
z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w
…………………………………………………………………………………………………………
NIP ............................................ REGON ................................
reprezentowanym przez:
..........................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W
wyniku
wyboru
oferty
Wykonawcy
dokonanego
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę o nazwie „Przetarg nieograniczony na leasing
samochodu osobowego”, strony zawierają umowę treści następującej:
§1
Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu
do użytkowania fabrycznie nowy,
wyprodukowany
w
2011
roku
samochód
osobowy
marki
........................................................................... (zwany dalej: samochodem), o parametrach i wraz z
ubezpieczeniem i wyposażeniem, zgodnym z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 1 do
umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 36 miesięcy od dnia wydania samochodu.

1.
2.

3.

4.
5.

§3
Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód którego jest właścicielem, w terminie maksymalnie
2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu musi być:
1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,
2) ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy,
3) zatankowany (min. 10 l paliwa),
4) wyposażony w opony zimowe
Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu:
1) dowód rejestracyjny,
2) instrukcję obsługi,
3) kartę wozu wraz z numerem homologacji,
4) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek
5) dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu,
6) egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej między Wykonawcą a Sprzedającym (w
przypadku gdy dotyczy).
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o miejscu i terminie odbioru samochodu co najmniej 2
dni przed proponowanym terminem odbioru.
Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
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6. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy lub,
gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub treść tych dokumentów nie
wyczerpuje warunków określonych w załączniku nr 2, Zamawiający odmówi odbioru samochodu
oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie,
nie krótszym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub
osoby trzecie, których przedmiotem jest użytkowany przez Zamawiającego samochód lub w
wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub używanym przez
niego samochodzie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania oraz o zakresie
udzielonych informacji najpóźniej w dniu, w którym przekazał informację temu organowi lub
osobie trzeciej,
2) ubezpieczyć samochód w zakresie i na warunkach nie gorszych niż warunki, o których mowa
w załączniku nr 2 do umowy, w całym okresie trwania umowy,
3) terminowo opłacać składki ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia oraz przedstawiać
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia oraz
dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia samochodów w kolejnych
okresach w trakcie trwania umowy leasingu, co najmniej 7 dni przed upływem terminu
wygaśnięcia uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek,
4) każdorazowo przed zawarciem umów ubezpieczenia uzgodnić z Zamawiającym wartość
rynkową samochodów,
5) nie obciążać samochodu na rzecz osób trzecich ani przelewać swoich praw wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. Zamawiający zobowiązuje się:
1) korzystać z samochodu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
2) utrzymywać samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres
obowiązywania umowy,
3) ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu,
4) nie dokonywać przebudowy samochodu,
5) informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodzie wadach,
6) nie oddawać samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania.
Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz
Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło.
§5
1. Zamawiający nabędzie samochód objęty umową, jeżeli w terminie do 30 dni przed upływem 36
miesięcy od dnia wydania samochodu zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze
skorzystania z tego prawa.
2. Nabycie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność
samochodu, którą strony zobowiązują się zawrzeć w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia
umowy leasingu, za cenę określoną w załączonej do Oferty Tabeli: „Wysokość opłat z tytułu rat
leasingowych, wartość samochodu oraz kwota wykupu samochodu i kwoty z tytułu
ubezpieczenia”. Cena ta płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie
sprzedaży samochodu, w terminie 30 dni od dnia przeniesienia własności.
3. W przypadku złożenia Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust 1, samochód, do czasu
zawarcia umowy przenoszącej jego własność, będzie przechowywany na parkingu znajdującym
się w dyspozycji Zamawiającego.
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§6
Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania o każdorazowej zmianie adresu
wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez stronę w przypadku odesłania
zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres, uważa się za skuteczne z upływem
siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została
podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.
2. Wykonawca oświadcza, iż jego adres do doręczeń jest zgodny z adresem wskazanym w ofercie.

1.

§7
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie
ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, w wysokość:
………………......................................……….
zł
brutto
(słownie:
……………………………………………………………...........).
2. Wynagrodzenie z tytułu leasingu samochodu płatne będzie w ratach, miesięcznie z dołu.
3. Wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia samochodu płatne będzie w ratach, rocznie z góry, chyba,
że ubezpieczenie obejmuje inny okres czasu lub też płatne jest na rzecz towarzystwa ubezpieczeń
w ratach, w takim przypadku ubezpieczenie płatne będzie nie częściej niż za okres kwartału z
dołu.
4. Wysokość rat leasingowych oraz wynagrodzenia z tytułu ubezpieczenia określa załączona do
złożonej przez Wykonawcy Oferty Tabela pn.: „Wysokość opłat z tytułu rat leasingowych,
wartość samochodu oraz kwota wykupu samochodu i kwoty z tytułu ubezpieczenia”.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawianych faktur
VAT, w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
6. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nie wydanie samochodu w terminie określonym w § 3 ust. 1, w wysokości: 0,1% kwoty, o
której mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2) za uchylanie się od zawarcia umowy, o której mowa w § 5, w wysokości 30 % kwoty, o której
mowa w § 7 ust. 1.
2. Kara umowna, o której mowa w ust.1 pkt 1 należna jest Zmawiającemu także w sytuacji, gdy
Zamawiający odmówił przyjęcia samochodu z przyczyn, o których mowa w § 3 ust. 6, chyba że
Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn,
o których mowa w § 3 ust. 6 Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 %
kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku opóźnień w uiszczaniu rat leasingowych, w
wysokości 0,1% miesięcznej raty leasingowej której opóźnienie dotyczy za każdy dzień
opóźnienia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
§9
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie
przestrzegania przez drugą ze stron któregokolwiek z warunków umowy.
2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający jest zwolniony z
obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po
dniu wypowiedzenia umowy.
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§ 11
Po upływie okresu leasingu a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający
wyda Wykonawcy samochód w siedzibie Zamawiającego. Wydanie to nastąpi na podstawie protokołu
podpisanego przez obie strony.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 16
Integralna częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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