GMINA WROCŁAW
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową
w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
wg procedury jak dla wartości poniżej równowartości kwoty 221 000 euro

Znak postępowania: ZP/PN/44/2019/WOU

Wrocław, dnia 12.07.2019 r.
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I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji):
Wydział Zamówień Publicznych
Al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław
tel. 071 777 92 30
fax 071 777 92 29
http://bip.um.wroc.pl
Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie: od poniedziałku do piątku, w godz.:
7.45 – 15.45
II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w
procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 221 000,00 euro.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty
wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
UWAGA :
Zamawiający wykorzystuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw.
„procedura odwrócona”), w wyniku, której Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu
osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu
Miejskiego Wrocławia. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wymagane
wyposażenie oraz pozostałe wymogi dla samochodu zostały określone w Załączniku nr
1.1 do SIWZ) m.in. dotyczące czynników oddziaływania na środowisko (zużycie
energii tj. paliwa, emisja dwutlenku węgla, emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów), o których mowa w §3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dn. 10.05.2011r (Dz.U. nr 96 poz. 559).
2. Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy tj. salonie sprzedaży
Wykonawcy znajdującego się na terenie miasta Wrocławia wraz z protokołem odbioru.
W przypadku braku salonu sprzedaży Wykonawcy we Wrocławiu, Wykonawca
dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego na własny koszt
i ryzyko,
wraz protokołem odbioru. Odbiór samochodu zostanie dokonany przez osobę
upoważnioną przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wraz z samochodem musi przekazać:
a. świadectwo homologacji,
b. kartę pojazdu,
c. książkę serwisową,
d. instrukcję obsługi.
4. Wykonawca musi udzielić gwarancji na dostarczony samochód, której ważność
rozpoczyna się od daty odbioru:
a) mechaniczna,
b) na powłokę lakierniczą,
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c) na perforację karoserii.
Wykonawca wykonywać będzie pełną obsługę serwisową w terminie 24 miesięcy od
dnia przekazania samochodu. Pełna obsługa serwisowa obejmuje wszelkie czynności
obsługowe i naprawcze oraz materiały eksploatacyjne zgodnie
z
zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej
i instrukcji obsługi samochodu.
6. Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych
gwarancją producenta.
7. Wykonawca musi udzielić gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane
czynności serwisowe.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w:
Załączniku nr 1.1 do SIWZ – Wykaz parametrów technicznych i wymagane
wyposażenie fabrycznie nowego samochodu osobowego,
Załączniku nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
34110000-1 - Samochody osobowe;
Przedmiot dodatkowy: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji
samochodów.
10. Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego samochodu,
potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1.1
do SIWZ - Wykaz parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego samochodu.

5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę obsługi
serwisowej samochodu wskazanego w załączniku nr 1.1 do SIWZ w okresie trwania
gwarancji.
ZMIANY DO UMOWY
1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu wartość
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
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5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 4) niniejszego
paragrafu mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na
Wykonawcy.
6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3) i pkt 4)
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z
pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje
i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot
zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty
wykonania zamówienia,
2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2), pkt 3)
i pkt 4) niniejszego paragrafu wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu
nastąpi od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży
wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego
po upływie terminu określonego w ust. 7 pkt 1) umowy.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków
opisanych w ust. 10 poniżej, w § 4 pkt 2 lit a/ oraz w § 9 ust. 2 projektu umowy.
9. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na
realizację umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy,
3) zmiany, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp.
10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: zmiana danych teleadresowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu
pierwszym wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.
IV

ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp.

V OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przekazanie samochodu nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy.
2. Wykonywanie pełnej usługi serwisowej w terminie 24 miesięcy od dnia przekazania
samochodu.
VII

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka
cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,
którzy:
ZP/PN/44/2019/WOU

Strona 4

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w zakresie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców spełnienia przesłanek braku
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Pzp w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)

2)

3)

2.

3.

4.

wraz z ofertą - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (pisemnie w
formie oryginału) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr
3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
wraz z ofertą (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązania tego zakazu.
Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia - załącznik nr 3 do
SIWZ.
w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego (http://bip.um.wroc.pl//przetargi) informacji z otwarcia ofert, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania –
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego
postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
zobowiązani są złożyć odpowiednio oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1
ppkt 1, 2 i 3 powyżej – każdy Wykonawca samodzielnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki
Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
Forma oświadczeń i dokumentów:
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1)
2)

3)

Zamawiający wymaga złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, pod
rygorem nieważności, wyłącznie w postaci papierowej w oryginale;
Oświadczenie potwierdzające wstępnie brak podstaw do wykluczenia z
postępowania dotyczące Wykonawcy, składane są wyłącznie w postaci
papierowej w oryginale. – załącznik nr 3 do SIWZ;
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) składane są w postaci
papierowej w oryginale. Wykonawca ma możliwość składania takich
oświadczeń w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
zgodnie z formą wskazaną w:
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),
- Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)

IX

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(wzp.dz@um.wroc.pl).
Wyżej wymienione dokumenty w pkt 1) przesyłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę
uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści
SIWZ) albo mogą być składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję na
adres:
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych
al. Kromera 44, 51-163 Wrocław
pok. 129
fax (71) 777 92 29
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem
ZP/PN/44/2019/WOU. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol
we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
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9.

10.

11.

12.

13.

X

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której
udostępniana jest SIWZ.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Jarosław Białowąs. Adres
poczty elektronicznej: wzp.dz@um.wroc.pl.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. 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.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium, jednakże oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.250,00 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego
wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium
należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone
ZP/PN/44/2019/WOU.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
- dla przelewów krajowych: PKO BP S.A. 1 O/Wrocław, ul. Stwosza Wita 33/35,
50-901 Wrocław nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655;
- dla przelewów z zagranicy: PKO BP S.A. 1 O/Wrocław, ul. Stwosza Wita 33/35,
50-901 Wrocław kod swift: BPKOPLPW, nr iban: PL 36 1020 5226 0000 6302
0417 7655;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 r., poz. 359).
ZP/PN/44/2019/WOU
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4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
5. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław i zdeponować (za potwierdzeniem ich przyjęcia) w Dziale Centralnej
Obsługi Finansowej Wydziału Finansowego przy ul. Sukiennice 10, w pok. nr 108.
6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą/kurierem, oryginał
gwarancji należy przesłać na adres: Dział Centralnej Obsługi Finansowej, Wydział
Finansowy, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław, pok. nr 108.
7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na
każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą
- zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub
zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej
z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych
czynności proceduralnych.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.
4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej).
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
Zamawiający wymagał jego wniesienia),
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
XII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Oferta (tylko forma pisemna) musi zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ),
2) oświadczenie(a) - załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego;
3) wypełniony Wykaz parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego
samochodu (wg Załącznika nr 1.1 do SIWZ),
4) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana,
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
ZP/PN/44/2019/WOU
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3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią
treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących
załącznikami do niniejszej SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty
sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski).
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz
datować i zaopatrzyć podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis czytelny lub nie czytelny
wraz z imienną pieczątką) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji
określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną
do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego
pełnomocnika.
8. Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego
upoważnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje
pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
9. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za
wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek
Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).
11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej
i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i
adresem Wykonawcy.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/
odpowiednio oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie
„WYCOFANE”.
16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
17. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
18. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
19. Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki określone w SIWZ oraz wymagane
oświadczenia i dokumenty.
20. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku występowania w ofercie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11
ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018
r. poz. 1419), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały
ZP/PN/44/2019/WOU
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załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz
informacji jawnych na podstawie innych przepisów.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez
Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
5) Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są
jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej” (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp), w związku z
czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z
zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest nieuzasadnione.
6) Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Wykonawca będzie przedstawiał
wyjaśnienia lub oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
Wykonawcy
będzie
przysługiwało
prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa o ile zostaną wobec nich
wypełnione odpowiednio przesłanki określone w pkt 1)-5) powyżej.
XIII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich
na adres:
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych
Al. Kromera 44
51-163 Wrocław
pok. nr 139
nie później niż do dnia 22.07.2019 r. do godz. 12.00
Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich,
Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie
Zamawiającego w budynku przy al. Kromera 44, w pokoju nr 216, piętro II.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje informacje z art. 86 ust. 4
Ustawy Pzp.
UWAGA:
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej informacje wskazane w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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XIV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę ofertową za dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z pełną
obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji należy podać w Formularzu oferty
(wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ) w złotych polskich, w wartości netto i brutto, z
wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(z dokładnością do 1 grosza).
2. Cenę oferty w formularzu oferty stanowi: cena za dostawę 1 sztuki fabrycznie
nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania
gwarancji dla UM o parametrach technicznych i wyposażeniu jak w zał. 1.1, podana
do dwóch miejsc po przecinku: Cena = .......... zł brutto.
3. Cena ofertowa obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia tj. cena za
dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w
okresie trwania gwarancji dla UM, o parametrach technicznych i wyposażeniu jak w
załączniku nr 1.1, podana do dwóch miejsc po przecinku, i tak:
- dostawa (sprzedaż i wydanie) samochodu nastąpi wraz z protokołem odbioru
podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony; zapłata należności za dostawę nastąpi
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem,
na rachunek wskazany przez Wykonawcę;
- wykonywanie pełnej obsługi serwisowej nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia
odbioru samochodu; Wykonawca wykonywał będzie pełną obsługę serwisową
w okresie trwania gwarancji dla UM zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem
szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi pojazdu; podstawę
wystawienia faktur VAT będą stanowić protokoły odbioru wykonanych usług
serwisowych podpisane bez zastrzeżeń przez strony; zapłata należności za wykonane
usługi serwisowe nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego przelewem, na rachunek wskazany
przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur VAT,
które
będę
przesyłane
na
następujący
adres
poczty
elektronicznej:
faktury.wou@um.wroc.pl.
5. Wykonawca ma możliwość wystawiania i wysyłania takich dokumentów poprzez
Platformę Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/,
adres PEF: NIP 8961003529, NABYWCĄ TOWARU/USŁUGI jest Gmina Wrocław pl.
Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551, ODBIORCĄ TOWARU/USLUGI
jest Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
6. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniach, jako podstawę do ich
poprawienia, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podane zostały ceny netto za
realizację ww. elementów przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta
zostanie odrzucona.
8. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r.
(Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii
interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje
prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i
obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i
nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych
bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.

XV

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.

XVI

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
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1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich znaczeniem:
KRYTERIUM
Cena
Wielkość emisji
węgla

dwutlenku

WAGA
60% (1% = 1 pkt)
40% (1% = 1 pkt)

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg
następujących zasad:
Kryterium „Cena” – 60 %.
(cena w formularzu oferty za dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla UM o parametrach
technicznych i wyposażeniu jak w załączniku nr 1.1, podana do dwóch miejsc po
przecinku)
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w
w/w kryterium wynosi 60 pkt.
- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksimum możliwych punktów w tym kryterium,
tj. 60 punktów:
- Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie
dokonana wg następującej zasady:
Cn
W 1 = ---------- x 60
Co
gdzie:
W 1 – Wartość punktowa ceny,
C n – najniższa cena spośród oferty ważnych
Co – cena oferty badanej
Kryterium „Wielkość emisji dwutlenku węgla” – 40%
Aspekty środowiskowe zgodnie z §3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 10.05.2011r (Dz.U. nr 96 poz. 559) w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na
zakup pojazdów samochodowych, tj: wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzona
według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku
pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru
emisji, zapewniającej porównywalność ofert.
Wielkość emisji dwutlenku węgla fabrycznie nowego samochodu podana
w g CO2/km przez Wykonawcę w załączniku nr 1.1 do SIWZ w poz. 2 - parametry
techniczne).
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w
w/w kryterium wynosi 40 pkt.
Cn
W 2 = ---------- x 40
Co
gdzie:
W 2 – Wartość punktowa „Wielkość emisji dwutlenku węgla”,
C n – najniższa wartość „Wielkość emisji dwutlenku węgla”,
Co – „Wielkość emisji dwutlenku węgla” ocenianej oferty
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została
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oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska
największą liczbę punktów, wg wzoru:
Wp = W1 + W2
gdzie:
W p – wartość punktowa badanej oferty,
W 1 –wartość punktowa w kryterium „Cena”
W 2 –wartość punktowa w kryterium „Wielkość emisji dwutlenku węgla”.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych
kryteriów, 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.
4. 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 zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.
5. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
powodować do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego postania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
XVII

WYMAGANIA
UMOWY

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XVIII

INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZOSTAĆ
UMOWY

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty
najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści
informacje o tym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie
internetowej http://bip.um.wroc.pl
2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
którego
oferta
zostanie
uznana
za
najkorzystniejszą
o
miejscu
i terminie podpisania umowy.
3. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane
pisemnie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, do
dostarczenia Zamawiającemu:
1) aktualnego dokumentu autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja) lub
umowy dealerskiej lub umowy z autoryzowaną firmą/dealerem upoważniającej
go do wykonywania czynności obsługowych i naprawczych oferowanego
samochodu w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę,
2) wykazu autoryzowanych serwisów samochodowych dla oferowanego fabrycznie
nowego samochodu osobowego na terenie Gminy Wrocław i na terenie kraju.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum,
spółka cywilna), Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie
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zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dotyczy
Wykonawców
prowadzących
działalność
w
formie
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia
odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki –
jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników
(zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych).
XIX

ISTOTNE
DLA
WPROWADZONE

STRON
POSTANOWIENIA,
DO TREŚCI UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
XX

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. 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.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej).
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane pisemnie.
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12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia,
a
jeżeli
odwołanie
dotyczy
treści
ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca
może
zgłosić
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
22. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
26. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich
uzasadnienie,
wskazanie
dowodów,
a
także
wniosek
o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
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XXI KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L
119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Inspektor Ochrony
Danych

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych
Okres przechowywania
Twoich danych
osobowych

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Twoje prawa związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Prawo wniesienia
skargi
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Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z
siedzibą we Wrocławiu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
• przez e-mail: wzp@um.wroc.pl
• telefonicznie: +48 71 777 77 77.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki.
Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem
danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
• przez e-mail: iod@um.wroc.pl
• telefonicznie: +48 717 77 77 24.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek
podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), dalej „ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
C RODO oraz ustawy Pzp
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia
przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie
dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub
przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą
przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia
kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą
przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie art. 15
RODO,
• prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych Twoich
danych osobowych na podstawie art. 16 RODOi,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODOii,
W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
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nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z up. Prezydenta
Ewa Kulik
Dyrektor Wydziału
Zamówień publicznych

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1
Formularz Ofertowy
Załącznik nr 1.1
Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie dla
fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą
serwisową w okresie trwania gwarancji
Załącznik nr 2
Projekt umowy
Załącznik nr 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 4
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca :
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .........................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy : .........................................................................
Adres do korespondencji:........................................................................................
E-mail .................................................................................................................
Numer telefonu :.............................................................................................
Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium :
..........................................................................................................................
(jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)
dostępność dokumentu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej(KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem
internetowym Link do strony:
http://...................................................................................................................

Wykonawca jest Małym/Średnim
Przedsiębiorstwem

Skreślić odpowiednio: Tak/Nie

Mały/Średni przedsiębiorca – zatrudnienie mniej niż 250 pracowników, którego
roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza
43 milionów euro.
Nawiązując
do
zamówienia
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na:
„Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą
serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia”:
1. Oferuję dostawę 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną
obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie z wymogami
SIWZ o parametrach technicznych i wyposażeniu wskazanych załączniku nr 1.1 do
SIWZ, za kwotę (a+b):
brutto:........................................................................................................ zł.,
(słownie brutto:...............................................................................................)
tj. netto:...................................................................................................... zł,
(słownie netto:................................................................................................)
stawka VAT 23%.
w tym:
a) dostawa (sprzedaż i wydanie) samochodu osobowego, o którym mowa w pkt 1
niniejszej oferty za kwotę:
brutto:........................................................................................................ zł.,
(słownie brutto:...............................................................................................)
tj. netto:...................................................................................................... zł,
(słownie netto:................................................................................................)
stawka VAT 23%.
b) pełna obsługa serwisowa samochodu, o którym mowa w pkt 1 niniejszej oferty
w okresie trwania minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji wymaganego
przez Zamawiającego (przewidywany przebieg w tym okresie 60 tys. km)
za kwotę:
ZP/PN/44/2019/WOU
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brutto:................................................................................................. zł.,
(słownie brutto:...............................................................................................)
tj. netto:...................................................................................................... zł,
(słownie netto:................................................................................................)
stawka VAT 23%.
Kwota brutto musi obejmować wszelkie czynności obsługowe i naprawcze
oraz
materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo
opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi samochodu, w tym materiały
eksploatacyjne naturalnie zużywające się podczas bieżącej eksploatacji pojazdu min.
tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zapisanych w SIWZ
i projekcie umowy.
Oferuję dostawę samochodu, o którym mowa w pkt 1 niniejszej oferty w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Oferuję wykonywanie pełnej obsługi serwisowej w terminie 24 miesięcy od dnia
przekazania samochodu.
Udzielam gwarancji na samochód (o którym mowa w pkt 1 niniejszej oferty),
której ważność rozpoczyna się od daty odbioru:
1) mechaniczna na okres
......... /nie krócej niż 2 lata bez limitu km/,
2) na powłokę lakierniczą na okres ........ /nie krócej niż 3 lata/,
3) na perforacje karoserii na okres ........ /nie krócej niż 12 lat/.
Oferuję wykonanie usług serwisowych w terminie do ....... godzin od chwili
otrzymania zamówienia (nie dłużej niż 8 godzin. Brak wypełnienia oznacza, że oferuję
wykonanie usług serwisowych w terminie do 8 godzin).
Oświadczam, że przekazanie samochodu nastąpi*:
- w siedzibie tj. salonie sprzedaży znajdującego się na terenie miasta Wrocławia przy
ul. ................................... ** wraz z protokołem odbioru,
- w przypadku braku salonu sprzedaży we Wrocławiu, dostarczę samochód do siedziby
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, wraz z protokołem odbioru.
Oświadczam, że akceptuję termin płatności: 30 dni.
Oświadczam, że posiadam dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja)
lub umowę dealerską lub umowę z autoryzowaną firmą/dealerem upoważniającą
Wykonawcę do wykonywania czynności
obsługowych i naprawczych samochodu
wykazanego w zał. 1.1, i że najpóźniej w chwili podpisania umowy dostarczę
Zamawiającemu:
• dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja) lub umowę dealerską
lub umowa z autoryzowaną firmą / dealerem upoważniającą Wykonawcę do
wykonywania czynności obsługowych i naprawczych samochodu, dla którego
składam ofertę,
• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Gminy Wrocław
i na terenie kraju dla samochodu, dla którego składam ofertę.
Powyższe dostarczę w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (oryginały do wglądu przy przekazaniu kopii). Jestem świadom tego, że
jeżeli nie dostarczę powyższych dokumentów, Zamawiający potraktuje to jako
uchylanie się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i na
podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp zatrzyma wniesione przeze mnie wadium.
Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.
Zastrzegam / nie zastrzegam*** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) w odniesieniu do
poniższych informacji zawartych ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż nie mogą być one
udostępniane:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje
zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z
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postanowieniami
niniejszej SIWZ a także wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

* niepotrzebne skreślić,
** wypełnić jeżeli dotyczyć

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

……………………………………………..

………………………………………………………..

Miejscowość i data

podpis czytelny lub nie czytelny wraz z
imienną pieczątką

ZP/PN/44/2019/WOU
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie
dla fabrycznie nowego samochodu osobowego
z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla UM
Uwaga:
Spełnienie wymagań Zamawiającego musi być zgodne z kartą techniczną pojazdu
i świadectwem homologacji oferowanego fabrycznie nowego samochodu osobowego
przez Wykonawcę.
* W parametrach technicznych: pkt 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 należy podać oferowane
parametry samochodu.
W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć „TAK”.
Zaznaczenie „NIE”, w którymkolwiek z punktów, skutkować będzie odrzuceniem oferty
jako nie odpowiadającej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
L.p.

Minimalne wymagania Zamawiającego

Spełnienie wymagań
Zamawiającego

PARAMETRY TECHNICZNE
1

*

2

*

3

Fabrycznie nowy o niskiej emisji zanieczyszczenia
Rok produkcji 2019
Wielkość emisji dwutlenku węgla (WLTP) fabrycznie nowego
samochodu w cyklu mieszanym nie przekracza 195 g/km
Samochód spełnia normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń:
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

marka .....................
model .....................
CO2 ........... g/km
TAK/NIE

4

Typ nadwozia: sedan

TAK/NIE

5

Ilość miejsc: 5

TAK/NIE

6

*

7

Skrzynia biegów automatyczna min. 6-stopniowa
Napęd: 4 x 4

TAK/NIE

8

*

Silnik benzynowy o mocy nie mniejszej niż: 272 KM

9

*

Średnie zużycia paliwa samochodu w cyklu mieszanym nie
przekracza 8,6 l/100km
Zużycie energii (ZE) w cyklu mieszanym nie przekracza 2,75
MJ/km (obliczone jako iloczyn zużycia paliwa w l/100km i wartości
energetycznej paliwa: 32 MJ/l dla benzyny)
Wymiary zewnętrzne:
-długość nie mniejsza niż: 4765 mm
-szerokość nie mniejsza niż: 2000 mm (z lusterkami)
Lakier metalizowany/perłowy – czarny

10*

11
12

*

.............. stopniowa

moc .................. KM
................ l/100km
ZE.............. MJ/km

długość ..............mm
szerokość .......... mm
TAK/NIE

WYPOSAŻENIE
1

TAK/NIE

2

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, System zapobiegający
blokowaniu kół podczas hamowania, System optymalizacji
przyczepności podczas hamowania, System optymalizacji
przyczepności podczas przyśpieszania, Elektroniczna blokada
mechanizmu różnicowego, Hydrauliczny system wspomagania
awaryjnego hamowania, Hamulec antykolizyjny, System kontroli
martwego pola, Asystent pasa ruchu
Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera

3

Kurtyny powietrzne

TAK/NIE

4

Poduszka chroniąca kolana kierowcy

TAK/NIE

5

Boczne poduszki bezpieczeństwa z tyłu

TAK/NIE

6

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu

TAK/NIE
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7

Zagłówki przednie i trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości

TAK/NIE

8

Sygnalizacja wykrywania zmęczenia kierowcy

TAK/NIE

9

Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)

TAK/NIE

10

Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza

TAK/NIE

11

System monitorowania (kontroli) ciśnienia w oponach

TAK/NIE

12

Aktywny tempomat

TAK/NIE

13

Biksenonowe reflektory przednie ze światlłmi do jazdy dziennej
LED
Przednie światła przeciwmgielne

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

29

Tylne światła pozycyjne, stopu i przeciwmgielne w technologii LED
Czujnik deszczu
Elektrycznie ogrzewana przednia szyba
Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane
Przyciemniane szyby boczne i tylna
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Elektrycznie sterowana klapa bagażnika
Czujnik parkowania tył i przód
Trójstrefowa klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
Kamera cofania
Wspomaganie układu kierowniczego
Koło kierownicy skórzane i wielofunkcyjne
Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość i
regulowane na odcinku lędźwiowym
Centralny zamek zdalnego sterowania pilotem

30

System nawigacji satelitarnej (mapa Polski i Europy)

TAK/NIE

31

TAK/NIE

32

Instalacja radiowa z systemem nagłośnienia, odbiór programów w
formie cyfrowej
Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth

33

Gniazdo elektryczne 12 V (przód i tył)

TAK/NIE

34

TAK/NIE

35

Gniazdo 230 V i USB do urządzeń mobilnych w tylnej części
podłokietnika
Obręcze kół ze stopu metali lekkich min. 18” (4 szt. z oponami)

36

Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe

TAK/NIE

37

Tapicerka skórzana w kolorze ciemnym

TAK/NIE

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Wykonawca wraz z samochodem przekaże:
1

świadectwo homologacji

TAK/NIE

2

kartę techniczną pojazdu

TAK/NIE

3

książkę serwisową

TAK/NIE

4

instrukcję obsługi pojazdu

TAK/NIE

.................................................
miejscowość i data

.......................................................
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA NR WOU.DO/272/......./2019/DL
z dnia ................ 2019
We Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu /kod: 50-141/ przy pl. Nowy Targ 1-8,
NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez:
Andrzeja Wąsika - Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu,
/działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 129/I/19 z dn. 31 stycznia 2019 r.
udzielonego przez Prezydenta Wrocławia/,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia
zwaną „Zamawiającym ”
a
..................................................
zwaną/zwanym „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „stronami”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
(ZP/PN/……/2019/WOU), zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.), została zawarta
umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu
osobowego marki ......................., model .................... z pełną obsługą
serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Szczegółowe wymagania oraz zestawienie wyposażenia nabywanego samochodu
zawiera „Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie samochodu”
stanowiący załącznik nr 1.1 do umowy.
Pełna obsługa serwisowa obejmuje wszelkie czynności obsługowe i naprawcze
oraz materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem
szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi samochodu.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna
się od daty odbioru:
A/ mechaniczna – ...... lata,
B/ na powłokę lakierniczą – ..... lata,
C/ na perforację karoserii – ..... lat.
Wykonawca wraz z samochodem przekaże Zamawiającemu:
A/ świadectwo homologacji,
B/ kartę pojazdu,
C/ książkę serwisową,
D/ instrukcję obsługi pojazdu w j. polskim.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
Przekazanie samochodu nastąpi w ....................................................., w terminie
do ....................................... na podstawie protokołu odbioru.
Odbiór samochodu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność samochodu o którym mowa w § 1
ust. 1 umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad podczas odbioru samochodu,
strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad, a
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Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takim przypadku
Wykonawca obowiązany jest dokonać usunięcia wad na własny koszt, a za datę
odbioru uważa się datę przekazania samochodu bez wad.
5. O gotowości wydania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się powiadomić
Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem.
6. Wykonywanie pełnej obsługi serwisowej nastąpi w terminie 24 miesięcy
od dnia przekazania samochodu Zamawiającemu.
ZOBOWIĄZANIA STRON
§3
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą
starannością.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada dokument autoryzacji lub umowę dealerską, lub
umowę z autoryzowaną firmą/dealerem upoważniającą do wykonywania czynności
obsługowych i naprawczych samochodu wykazanego w zał. 1.1 do umowy.
3. Wykonawca będzie wykonywał pełną obsługę serwisową w okresie trwania
gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym
w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi pojazdu.
4. Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych
gwarancją producenta.
5. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane
czynności serwisowe.
6. Usługi serwisowe realizowane będą na podstawie zamówienia zgłoszonego
telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście przez pracownika Działu Transportu
Zamawiającego w terminie do ........ godzin od chwili otrzymania zamówienia.
7. Ustala się, iż przed wydaniem samochodu, jakość wykonanej usługi serwisowej oraz
zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie przez strony. Wykonanie usługi
będzie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i złej jakości wykonanej
usługi serwisowej, strony sporządzą protokół, w którym wskażą rodzaj i zakres
stwierdzonych wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dokonać
usunięcia wad na własny koszt w terminie do 2 godzin od chwili zgłoszenia.
9. W przypadku usuwania wad w terminie dłuższym niż określony w ust. 8 niniejszego
paragrafu lub wykonywania usługi serwisowej w terminie dłuższym niż określony w
ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd
zastępczy o parametrach nie gorszych niż opisane w § 1 ust. 2 umowy. W takim
przypadku Zamawiający odstępuje od naliczania kar umownych określonych
w § 5 ust. 1 umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w
związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania
przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej
Umowie,
2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych
przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów
obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową,
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób
personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u
Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych
osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w
części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i
danych osobowych nie powieli,
4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
5) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy
podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy
wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych),
dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób
je
zabezpieczy
i
niezwłocznie
powiadomi
(przekaże)
zabezpieczone
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informacje/dane, dokumenty bądź nośniki przełożonemu bądź Inspektorowi
Ochrony Danych Zamawiającego,
6) zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych
Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,
7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w szczególności ogólnego 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14
maja 2016 r. L 119/1).
11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami
wskazanymi w ust. 10 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego
za naruszenie przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27
kwietnia 2016 r.
12. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy
oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Wykonawcą.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§4
1. Wartość umowy ustala się na kwotę ......... zł netto (słownie: ......) plus 23%
podatek VAT, tj. brutto .............. zł (słownie: ..................... ).
W tym:
1/ Wartość umowy na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
wynosi .............. zł netto, plus 23% podatek VAT, tj. brutto: ................. zł
a/ Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru
podpisany bez zastrzeżeń przez strony, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
b/Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego przelewem, na
rachunek wskazany przez Wykonawcę. Za termin dokonania płatności uważa
się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2/ Wartość umowy na pełną usługę serwisową wykonywaną w terminie
24 miesięcy ustala się na kwotę ........... zł netto plus 23% podatek VAT,
tj. brutto:.......................... zł
a/ Wydatkowanie kwoty za pełną obsługę serwisową w poszczególnych latach
przewiduje się jak niżej:
- w 2019r. – .......... zł brutto,
- w 2020r. – .......... zł brutto,
- w 2021r. – .......... zł brutto.
Zamawiający
zastrzega
możliwość
zmiany
kwot
przypisanych
do
wydatkowania
w poszczególnych latach (kwoty te mogą ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu)
w ramach wartości umowy na pełną
obsługę serwisową. W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
łączna wartość zrealizowanych usług serwisowych nie może przekroczyć ww.
kwoty, jednakże w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego może
być niższa niż ww. kwota.
Zadanie będące przedmiotem Umowy zostało ujęte w załączniku nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Nr ........... z dnia .........
w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, pod pozycją .........
Umowa
związana jest z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.
b/ Podstawę wystawienia faktur VAT będą stanowić protokoły odbioru
wykonanych usług serwisowych, o których mowa w § 3 ust. 7 umowy,
podpisane bez zastrzeżeń przez strony.
c/ Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego przelewem, na
rachunek wskazany przez Wykonawcę. Za termin dokonania płatności uważa
się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur VAT,
które
będę
przesyłane
na
następujący
adres
poczty
elektronicznej:
faktury.wou@um.wroc.pl.
3. Wykonawca ma możliwość wystawiania i wysyłania takich dokumentów poprzez
Platformę Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/,
adres PEF: NIP 8961003529, NABYWCĄ TOWARU/USŁUGI jest Gmina Wrocław pl.
Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551, ODBIORCĄ TOWARU/USLUGI
jest Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

KARY UMOWNE
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) w razie opóźnienia w dostawie samochodu w wysokości 0,2 % wartości brutto
umowy określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia od
ustalonego terminu,
2) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie samochodu
w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 4ust. 1 pkt 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia od ustalonego terminu na usunięcie wad,
3) opóźnienia w realizacji usługi serwisowej – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, liczonej za
każdą godzinę opóźnienia od ustalonego terminu,
4) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy,
liczonej za każdą godzinę opóźnienia od upływu 2 godzin od chwili zgłoszenia.
2. Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy
zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 3% wartości umowy
brutto.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych
po stronie Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy po wystawieniu
noty księgowej przez Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
ZMIANY DO UMOWY
§ 6a
1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad
podlegania
ubezpieczeniom
społecznym
lub
ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
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3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 4)
niniejszego paragrafu mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia
spoczywa na Wykonawcy.
6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3) i pkt 4)
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego
z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie
kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z pracownikami realizującymi
przedmiot zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty
wykonania zamówienia,
2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2), pkt 3) i
pkt 4) niniejszego paragrafu wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 niniejszego
paragrafu nastąpi od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży
wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów,
lub
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego
po upływie terminu określonego w ust. 7 pkt 1) umowy.
§ 6b
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków
opisanych w ust. 3 poniżej, w § 4 ust. 1 pkt 2 lit a/ oraz w § 9 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ
na realizację umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy,
3) zmiany, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: zmiana danych teleadresowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu
pierwszym wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
§8
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy
mogącej
mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego
obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek
zaniechania.
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§9
1. Nadzór nad realizacją umowy pełni:
1) ze strony Zamawiającego - p. ......................,
2) ze strony Wykonawcy - p. ........................ który w dniu podpisania umowy
przekaże upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego:
a) oświadczenie o zachowaniu poufności przy realizacji umowy,
b) oświadczenie w zakresie postępowania z odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić na
podstawie pisemnego lub mailowego zgłoszenia drugiej stronie.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie samochodu– zał. 1.1
2. Formularz oferty – zał. 1
3. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Gminę
Wrocław – zał. 2

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności
WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do umowy
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Inspektor Ochrony
Danych

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina
Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław
• przez e-mail: wou@um.wroc.pl
• telefonicznie: +48 71 777 72 90.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to
Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw
związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim
kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
• przez e-mail: iod@um.wroc.pl
• telefonicznie: +48 717 77 77 24.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy
.................................... z dnia ..................2019r.

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być
dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i
utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich
danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od
stycznia kolejnego roku po zakończeniu twojej sprawy.

Prawo wniesienia
skargi
Informacja

Dodatkowe dane dot. zasad przetwarzania danych w UMW znajdują się na stronie
http.www.bip.um.wroc.pl
Otrzymałem dnia ..........................
Podpis
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zamówień Publicznych
al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław
Wykonawca:
…………………………………………………
………………………......................
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
………………………......................
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w
okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia”.
Znak: ZP/PN/44/2019/WOU
Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Nie podlegam wykluczeniu w zakresie art. 24 ust 1 ustawy Pzp (dział VII SIWZ),

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis czytelny lub nie czytelny wraz z imienną pieczątką
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 ustawy Pzp). Jednocześnie w
związku z powyższym oświadczam, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, że podjąłem
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data: …………………2019 r.
……………………………………………………………
podpis czytelny lub nie czytelny wraz z imienną pieczątką
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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 czytelny lub nie czytelny wraz z imienną pieczątką
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Załącznik nr

4 do SIWZ

(w przypadku oferty
składanej przez podmioty
wspólnie ubiegające się o
zamówienie, oświadczenie
składają i podpisują
wszystkie podmioty)
nazwa Wykonawcy/nazwa podmiotu:

Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zamówień Publicznych
al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowego
samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla
Urzędu Miejskiego Wrocławia”.
Znak: ZP/PN/44/2019/WOU
Oświadczam, iż należę/my* do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015 r. poz.
184 ze zm.) z następującymi Wykonawcami:
1) .....................................................................................................................
2) .....................................................................................................................
wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust.
5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Oświadczam, iż nie należę/my* do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015 r. poz.
184 ze zm.) z Wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez
Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy
złożyli oferty w postępowaniu.
- Oświadczam, iż nie należę/my* do żadnej grupy kapitałowej.

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

....................................
**
podpis

*) niepotrzebne skreślić,
**) czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem.
Uwaga:
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą Wykonawcy,
wskazani w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy Pzp na stronie internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym
postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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i
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.
ii

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.

ZP/PN/44/2019/WOU

Strona 33

