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Zapytanie ofeńoWe

Le dsing poj d zd u osoboweEo
l. lnformacie o zamawiaiącym

zAMAWlĄĄcY:
samodzielny Publiczny zaktad opieki zdrowotnei szpital speciaIi5tyczny MsWiA W zlocieńcu
ul, Kańsko 1

78-520 złocieniec
rel.:94-36-77-222, fax94-37-21-453
NlP:253-00-98-261
Regon : 330086948
e-mail : §!p[ !!3!9k!QpI9]9!gLp!
Adres strony internetowej : WWW,szpitalkansk.4bip,pl
strona internetoWa proWadzonego postępoWania: https://platformazakupoWa,pllpn/s2pitalkansk

ll. lnformacle o sposoble porożumiewania 5ię zamawialące8o ż Wykonawcami orar prźekazywania
ośWiadczeń lub dokumentów, a takźe Wskazanl€ osób uprawnionych do porozumiewania się z

Wykonawcami

]. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest EWa Kubiak
2, Postępowanie udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest W trybie przetar8owym W

formie zapytania ofeńowego, o Wańości zamóWienia nie przekraczającej 130 000,00 żł
3, Postępowanie prowadżone jest W jężyku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej (dalej

jako,,Platforma") pod adresem: https://platformażakupowa.pl/pn/szpitalkansk, pod numerem
postępowania nadanym przez zamaWiającego.

4, Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie żamóWienia publicznego, tj, lo8ując na
Platformie, akceptuje Warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie https://platformażakupowa.pl/pn/sżpitalkansk, oraz Uznaje go za Wiążący.

5, Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: W formie elektronicznej lub W
postaci elektronicżnej opatrżonej podpisem żaufanym lub podpisem osobistym, poprzez Platformę.

6, Za datę wplywu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy.imuje 5ię datę ich
Wczytania do 5y5temu.

7, Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego (dalej - Zof):
1) WykonaWca może zwrócić się do Zamawia.iące8o z Wnioskiem o Wyjaśnienie treści zof,
2) Wn iosek o Wyjaśnienie treści zof na leży przestać za pośred n ictwem Platformy.
3) Zamawia.iący udzieli Wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed uplywem

terminu składania ofeń, pod warunkiem, że Wniosek o Wyjaśnienie treści Zof Wplynąl do
zamawiające8o nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofeń.

4) W przypadku gdy wniosek o Wyjaśnienie treści zof nie Wplynął W terminie, o którym mowa W
ppkt. 3. zamawiający nie ma obowiązku udzielania Wyjaśnień Zof oraż obowią2ku prżedlużenia
terminu skladania ofert,

5) Jeżeli Zamawiający nie udzieli Wyjaśnień W terminie, o którym mowa W ppkt, 3, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapożnania się Wsżystkich zainteresowanych WykonaWcóW z

Wyjaśnieniami niezbędnymi do naleź}te8o przy8otowania i złożenia ofeń,
6) Prżedłużenie terminu składania ofeń, o których mowa W ppkt. 5, nie Wplywa na bie8 terminu

skladania Wniosku o Wyjaśnienie treściZof.
7) Treść pytań (bez ujawniania źródła| w.az ż Wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu

modyfikacjizof, zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
8) W przypad ku rożbieżności pom iędzy treścią niniejszej zof, a treścią udzielonych odpowiedzi ja ko

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierające8o późniejsze ośWiadczenie Zamawiające8o.
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zapytanie ofertowe

Ledsing poj d Zd u osobowego
B. Zamawiającv nie dopuszcza skladania ofert Wariantowych,

lll. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot żamóWienia.
1) Wspólny słownik ZamóWień (cPV)

66140000-3 u5lu8i leasin8u finansow€to
34110000 - samochody osobowe
66000000 0 - uslu6i flnansoWe iubezpiecleniowe

2) Przedmiotem zamóWienia jest leasing operacyjny 1 szt. fabrycżnie nowe8o samochodu
osobowe8o dIa samodzielne8o Publicżne80 zakładu opiekj Zdrowotnej szpitala
specjalistyczne8o MsWiA W Złocieńcu z przeniesieniem Wlasności samochodu na koniec umoWy
leasing,

3) W ramach postępowania WykonaWca zobowiązUje się nabyć na Własność ioddać
ZamaWiającemu do uźywania pojazd fabrycżnie nowy, kompletny, Wolny od Wad
konstrukcyjnych, materiałowych i Wykonawczych, który będzie spelnial Wyma8ania jakościoWe i
ilościowe określone w ZoF, o parametrach technicżnych, kon5trukcyjnych ifunkcjonalnych oraz
Wyposażeniu żgodnym z opisem przedmiotu zamÓWjenia zawartym W załączniku nr 1a do Zof,
opis prżedmiotu zamóWienia zostal przedstawjony W oddzielnym pliku,

4i zamawiający Wyma8a aby realizacja przedmiotu zamóWienia nastąpiła na Warunkach i zasadach
określonych W projekcie umowy (załącznik nr 5 do Zof) oraz W zapytaniu ofertowym (zwanym
dalejZof), tj,:
a) Dostawa nowe8o samochodu W formie leasin8u,

Pełna gwarancja nowego pojazdu,

- 5erwisI punkty Aso zlokalizowane W odleglości min, 130kmodsiedziby
ZamaWiającego.

- Szkolenie: żapewnjenie przeszkolenia co najmniej 2 pracownikóW W zakresie
użytkowania dostarczone8o pojazdu,

b} oddanie samochodu Zamawiającemu do Używania na czas określonv tj. od dnia WVdania
do dnia przeniesienja Wlasności, bądź rezy8nacjiz przeniesienia Wła5noścl,

c) przenie5ienie Wlasnościsamochodu na ZamaWiającego nastąpi na podstaWie umowy, za
cenę przedstawioną W ofercie Wykonawcy.

5) szcże8ółowy opis Przedmiotu ZamóWienia (dalej oPZ) - załącznik nr 1a
6) Prżedmiot zamóWienia musi spełniać Warunkitechniczne określone W obowiążujących W Polsce

przepi5ach prawnych dla samochodów poruszających się po dro8ach publicznych oraz Warunki
określone W przepisach prawnych Wspólnotowych UE, ze szczególnym uWzględnieniem
przeplsóW normatywnYch środowiskowych, tj, emisji dwutlenku Wę8la izUżycia ener8ii, a
sżcżególnje W:

- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro8owym (tekst jedn, Dż.U. 2020
poz. 110 ze zm.)

- Rozporżądzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 31grudnia 2oo2 r. W spraWie WarunkóW
technicznych pojazdóW oraz ich nieżbędne8o Wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2o16 r.,
poz.2022 ze zm.)

- Ustawy ż dnia 21 8rudnia 2000 r. o dożorze technicznym (tekst jedn, Dz.U, 2019 poz.
667 że zm.)

zlocieniec - 2022 r.



Zapytan]e 0fertoWe

Le dśi n g Poj d żd u osoboweg o
7) Pojażd musi posiadać homolo8ację Wystav/ioną z8odnie z UstaWą z dnia 20 czerwca 1997 r,

Prawo o ruchU drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Par|amentu Europej5kieBo iRady z dnia 5
Wrżeśnia 2007 r., ustanawiającą ramy dla homolo8acji pojazdóW silnikowych i ich przycżep oraż
układóW, części i oddzielnych zespołóW technicznych przeznaczonych do tych pojazdóW (Dz, U,

UE.L.2oo7 .263.L z późn, zm.). Dokument potwierdżający spełnienie Wymo8u (świadectwo
z8odności WE pojazdu bażowe8o) musi byc prżedstawiony przez Wykonawcę W fazie
postępowania przetargowe8o.

8) Dostarcżany pojazd mu5i mieć Wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt prze8ląd zerowy, co

musi być potwierdzone W dokumentacji pojazdu,
9) oferty nie zawierające pełnego zakresu pr/edmiotu zamóWienia określonego W załącznikach do

Zof zostaną odrzucone
10) Wykonawca dostarczy przedmiot zamóWienia do siedziby zamaWiającego, W 8odz, 7:00 -

14:00, poniedżiałek - piątek.
2. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:

1) okres trwania umowy: 12 miesięcy licząc od daty dostarczeDia pojazdu;
2) ibmla leasingLrl operacyjny;
3) ilość rat lęasingu: l2 równych, stałych miesięcznych, żgodnie Z hatmonograrncm (koszt

Zagwarantowania stałej stopy pfocentowcj powinien zostać Wka]kulowany W cenę of'erty);

4) wańość wykupu: tOyo wańości początko\łej pfzedniotu lea§ingu, a o skorzystaniu z tego

uprawnienia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę siedem dni plzed wygaśnięcieln ulnowy;

3. RożWiązania róWnoważne.
1) Jeźeli W dokumentach opisujących prżedmiot zamóWienia żnajdują 5ię nazwy materiałóW lub

jakichkolwiek innych WyrobóW lub produktóW, to słUżą one jedynie i Wyłącznie określeniu
pożądane8o standardu Wykonania i określ€nia Właściwości i Wymo8óW techniczno- użytkowych

dla danego typu pojaźdu i należy je traktować, jako propozycje pożądane.

2] Dostarczenie pojazdu lub je8o Wyposażenie bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopu5zcżalne,

4. Wykonawca moźe powierzyć Wykonanie cżęś.i zamóWienia podwykonawcy,
1) W prźypadkU powierzenia Wykonania cżęści żamóWienia podwykonawcy, Zamawiający żąda

W5kazania przez Wykonawcę części 3amóWienia, której Wykonanie żamierza powierzyć

podWykonaWcom, oraz podania przez WĄ/konawcę firm podWykonaWcóW,

2) W przypadku, 8dy Wykonawca nie Wskaże części zamóWienia, której Wvkonanie powierzy
podwykonawcom Zamawiający uzna, że caloŚĆ zamÓWienia WykonaWca Wykona samodzielnie.

3) PoWierzenie Wykonania części zamóWienia podWykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedżialności za należyte Wykonie źamóWienia
5. Wyma8ania realizacji źamóWienia.

1) Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiające8o oraz przesżkoli Wyżnaczony personel

Zamawlające8o prźy odbiorze tećhnicżnym pojazdu.

2) Wykonawca dokona rejestracji pojazdu,

3) Do pojazdu Wykonawca dostarczy:
ksiąźkę 8Warancyjną producenta dostarczone8o Pojazdu;

dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdU Wraz ż tablicami rejestracyjnymi;
polisę ubezpiecźenia pojazdu Ac, oc, NNW;

- Wykaz Wyposażenia dodatkoWe8o;
, instrukcję obsłu8j W języku polskim;

- ksiąźkę przeglądóW serwisowych i dokumentację techniczną z harmono8ramem
obowiązkowych przeglądów;

- Wycią8 ze śWiadectwa homolo8acj ;

złocieniżc - 2022 r.



Zapytanie ofertowe

Ledsinq poidzdu osoboweqo
4) Wykonawca żaopatrzy dostarczony pojazd W etykiety producenta, śWiadectwa dopuszczenia

do użytku lub Właściwe certyfikaty bezpieczeństwa W języku polskim.
5) Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na Wlasny kosut zaWr2eć stosowne umoWY

ubeżpieczenia pojażdu,
6) Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania Zamawiającemu aktualne polisy

UbezpieczenioWe.
7) Dostarczony pojazd musi być objęty W okresie 8Warancji aUtoryzoWanym serWi5em.

WykonaWca na Wlasny kosżt będzie Wykonywał Wymagane przeg|ądy oraz serwisy pojazdu.
Pojazd musi mieć Wykonany przynajmniej jeden prze8ląd W ciągu roku oraz przeg|ądy
okresowe Wyma8ane przez producenta pojazdu, terminy przeglądóW rejestracyjnych zostaną
ustalone z Zamawiającym ż8odnie z terminami określonym W dowodzie rejestracyjnym.

8) Wykonawca będzie żobowiązany Ubezpieczyć calą dostawę pojazdu, Kosżt ubezpieczenla
obciąża WykonaWcę,

9) WykonaWca przy8otuje specyfikację szczegółową dostarczone8o pojazdu W ceIu je8o
sprawnego przyjęcia i przekazania. W skład WW, dokumentacji Wchodzi będżie W szczególności
wykaz numerów seryjnych Wszystkich 8łóWnych podzespołóW bazowych wchodzących w sktad
pojazdu.

10) Dostawa i prżekazanie pojazdu będącego przedmiotem zamóWienia musi być Wykonana
W dniach roboczych j W 8odzinach służbowych,

11) Zamawiający uzna przedmiot żamóWienia za Wykonany, jeżeli:

Pojazd zostanie dostarczony do siedziby ZamaWiającego,

- Pojażd zostanie dostarczony W stanie fizycznie nienaru5zonym,

- zamaWiający otrzyma Wszystkie Wymagane in5trukcje obsługi serWisowej Wraz z
Wykazem aUtoryzowanych punktóW 5erwisowych (zawierającym dane adresowe,
kontakty, certyfikaty autoryzacyjne) i instrukcję obstugj W języku poIskim,
Pojazd zostanie uruchomiony i Wykazane zostanie, że spełnia ono Wyma8ane parametry
techniczno - użytkowe.

6. Zamawiający nie dopusżcza możliwości składania ofert Wariantowych

lV. Termin Wykonania zamóWienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do Wd ania przed m iotu Umowy W term inie do 3 ty8odni oddnia
żawarcia umowy

2. Za Wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu
zdawczo-odbiorczego.

3. okres trwanja umowy leasingu ustalony zostaje na okres 12 miesięcy od dnia Wydania
przedmiotu umowy Zamawiającemu.

V. Warunki udżiału W postępowaniu
o udzielenie żamówienia mo8ą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udżialu W
postępowaniu i nie podlegają Wyklucżeniu z postępowania.

1. Warunki udżialu W postępowaniu.
o udżielenie zamóWienia publiczne8o mo8ą ubie8ać się Wykonawcy,

- którzy p05iadają dośWiadczenie W reaIizacji dostaW będących przedmiotem zamóWienia,
- dysponują personelem posiadającym kwalifikacje do Wykonania zamóWienia, a W

szcże8ólności osobami posiadającymi upraWnienia do uruchomienia dostarczone8o pojazdu
zapewniając tym 5amym żachowanie WarunkóW gwarancji,

złocieniec - 2022 r,
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dysponują lub zapewnią obsługę serWisową dostarczonego pojazdu W okresie 8Warancji, jak

i W okresje po8warancyjnym, W tym co najmnjej jedna autoryżowana stacja obsłu8i
pojazdóW, która ma lokalizację W odległości maksymalnie do 130 km od siedziby
zamaWiającego,.

2. Nie są powiązani z zamawiającym.
Nie jest dopusżcżalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zacią8ania zobowiązań W imieniu ZamaWiającego lub osobami
WykonującymiW imieniu ZamaWiające8o czynnoŚcizwiązane z prżysotowaniem i przeprowadżeniem
procedury Wyboru Wykonawcy osobowo lUb kapitałowo, W szczególności przeż:

a) ucżestnictwo W 5półce jako wspólnik spółki cywilnej lub 5pólki osoboWej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pelnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pożostawanie W związku malżeńskim, W stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa W linii

prostej, pokrewieństwa drugie8o stopnia lub powinoWactwa drugiego stopnia W linii bocznej
lub W stosunku przysposobienia, opieki lub kUrateli.

ocena spełniania Warunku dokonana zostanie na podstaWie zlożone8o ośWiadczenia - na zasadzie
spełnia/ nie spe|nia,

Vl. Wykaz ośWiadczeń lub dokumentóW, potwierdza|ących spelnianie WarunkóW udzialu w
postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia - do of€ńy

1. W celu potwierdżenia spelnienia WarunkóW udzialu W po§tępowaniu do ofeńy Wykonawca
dołącża aktualne na dźień skladania ofert ośWiadczenia dotyczą€e

. oświadcżenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

. oświadcżenie o braku powiązań (żałącznik nr 3)

. odpis z wlaściwego rejestru lub ż centralnej ewidencji i inforrracji o dżiałaIności 8ospodarcżej,
jeżeIi odrębne prżepisy Wyma8ają Wpisu do rejestru lub eWidencji,

2, W .elu potwierdżenia, źe oferowany pojazd spełnia wyma8ania, zamawiający żąda złoźenia do
of erty nastqpUją.ych dokumentóW:
1) WVkaz aUtorvżowanych punktów serwisowych z podaniem: nazwy, adresu, danych

kontaktowych (telefon, e-mail, strona internetowa punktu serwisowe8o),
2) karty technologiczne lub specyfikacje techniczne producenta dostarczanego pojazdu W języku

polskim z zaznaczonymi (podkreślonymi) Wyma8anymi prźeż Zamawiającego parametrami

techniczno - użVtkowvmi, Karty technolo8iczne Iub specyfikacje techniczne mu5żą potwierdzać

Wszystkie Wymagane parametry,
3) kolorowe zdjęcia oferowane8o pojazdu,
4) ŚWiadectwo zgodności WE pojazdU.

3. ocena ofert:
1) Zamawiający W prowadzonym postępowaniu najpierW dokona oceny Wszystkich złoźonych W

Wyznaczonym terminie ofeń, następnie zbada, czy Wykonawca/ które8o oferta zostala
oceniana jako najkorzystniejsza, nie podlesa Wykluczeniu oraź spełnia Warunki udziału W
postępowaniu,

2) ocena wstępna nastąpi na podstawie Formularza ofeńy. ocenie polegać będzie W

szczególności poprawność obliczeń ceny, Wystąpienia rażącej niskiej ceny, praWidlowe

Wypelnienie formularzy;

złó.i?niec - 2022 t.
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3)

4)

Leosing poj d zd u ośóbowego
W odniesieniu do Wykonawcy, które8o oferta została oceniona jako najkorzystniej5za
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonUje się oceny podmiotowej
Wykonawcy, tj, bada ośWiadczenia, a następnie żąda przedłoźenia dokumentóWj
Po Uzyskaniu od Wykonawcy, którego ofeńa oceniona zostala najwyżej Wyma8anych
dokumentóW, o których mowa W ust V1.1 oraż V1.2. Zamawiający Weryfikuje faktyczne
spełnienie WarUnkóW te8o WykonaWcy na za5adżie,,spełnia" lub ,,nie spełnia". W przypadku
niespełnienia przez Wykonawcę WarunkóW, Zamawiający Wezwie kolejnego Wykonawcę z

ofertą najwyżej ocenianą do przedłożenia Wymaganych dokumentóW dokując oceny
spelnienia WarunkóW udziału,
Wykonawcy, którzy nie spełnią Wyma8anych warunków lub nie wykażą spełnienja WarunkóW
udzialu zostaną Wyklucżenju z postępowania, a ich oferty zostaną Uznane za odrzucone.
W przypadku gdy Wykonawca, które8o ofeńa zostala najwyżej oceniona nie podlega
Wykluczeniu ispełnia Warunki określone W postępowaniu uchyla się od podpisania Llmowy,
ZamaWiający zbada czy Wykonawca, który zlożył najwyżej ocenianą spośród pozostałych
ofert nie podle8a Wykluczeniu i czy spełnia Warunki udziału,

5)

6)

Vll. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pożostaje nią żwiązany przez okres 30 dni. Bie8 terminu związanla
ofertą rożpocżyna się w dniu wskazanym jako termin skladania ofeń,
ZamaWiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofeńą zWrócić
się do WykonaWcóW o Wyrażenie żgody na prżedłużenje te8o terminu o oznaczony okres, nie dluższy
niż 60 dni.
Wykonawca 5amodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

7.

2.

3.

Vlll. opis sposobu przygotowania ofeń

1. Na ofertę składają się:
1) Wypełnjony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2) Wypelniony załącznik Nr 1a - Kańa lechnjczna oferowane8o pojazdu.
3) Wypelniony załącżnik N r 2 - Wzór ośWiadczenia dotyczące WarUnkóW udziału W postępowaniu
4) Wypelniony zaiącznik Nr 3 - Wżór ośWiadczenae o braku powiązań,
5) Wypetniony załącznik N r 4 - Wzór ośWiadczenie dotyczące RoDo.
6) ośWiadcżenia i dokumenty Wymienione W rozdzia le Vl pkt. 1, 2 ńiniejszej zof,
7) W przypadku WykonawcóW Wspólnie ubiegających się o żamóWienie - pelnomocnictwo do

reprezentowania ich W postępowaniu o udzieIenie zamóWienia albo do repreżentowania
W postępowaniu i zaWarcia umowy W sprawie zamóWienia publicznego.

2. W prżypadku Wykonawców Wspólnie ubiegających się o żamóWienie - petnomocnictwo do
reprezentowania ich W postępowaniu o udżielenie zamówienia albo do reprezentowania
W postępowaniu i zawarcia umowy W splawie żamóWienia publicznego.

3. ofertę naleźy żłożyć na5tępującoi
1) Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę (sam lUb jako partner składający ofertę Wspóll]ą

np, partner W konsorcjum). Zlożenie prżez jedne8o Wykonawcę Więcej niź jednej oferty
5powoduje odrzucenie Wszystkich ofert złożonych przez te8o WykonaWcę, odrzucone zostaną
róWnież oferty złożone przez np, konsorcjum, jeżeli którykolWiek z je8o partneróW Występować
będzie W Więcej niź jednej ofercie.

2) ZamaWiający zaleca ponumerowanie stron oferty,
3) Treść złożonej oferty musi być z8odn.a z Wymaganiami określonymi W Zof,
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4) oferent poniesie Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
5) zaleca się, aby Wykonawca dokonał Wjżji lokalnej terenu dostawy i je8o otocżenia, a także

zdobyl, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, Wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania ofeńy oraż zawarcia umowy iWykonania zamóWienia. Koszty
dokonania wizji lokaInej poniesie Wykonawca,

6) oferta musi być sporżądżona W języku polskim, W postaci elektronicznej W ogó|nie dostępnych
formatach danvch, W szczególnościW formatach.txt, rtf, pdf, doc, dosx, .odt, z !rWzględnieniem
rodzajU przekazywanych danych i opatrżona kwalifikowanym podpisem eIektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7) Dokument musi być złoźony W folmie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem żaufanym osoby upoważnionej do
reprezentowania WykonaWcy zgodnie z formą reprezentacji określoną W dokumencie
rejestrowym WlaściWym dla formy or8anizacyjnej lUb innym dokumencie.

8) Ws2elkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa W rozumieniu ustawy z dnia 16
kWietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca ża5trzeże jako

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny żostać żałączone W odpowiednio Wydżielonym i

oznaczonym pliku, W osobnYm miejscu W kroku skladania oferty przeznacżonym na

zamieszczenie tajemnicy przed5iębior§twa.
Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamjeszczony W

odrębnym pliku,
sposób skutecznego zastrżeżenia tajemnicy przed5iębiorstwa leży po stronie WvkonaWcy.
zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy prżedsiębiorstwa W rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieucżciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
ich odtajnienaem Zamawiający informUje, że W p.zypadku kiedy Wykonawca otrzyma od nie8o
WeżWanie, a zlożone plzeż nie8o Wyjaśnienia i/lub dowody 5tanoWić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa W rozumieniu ustawy o zwalczaniu njeuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysłu8iWało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica prżed5iębiorstwa, PrzedmiotoWe
zastrzeźenie zamawiający uzna za skuteczne Wyłącznie W sytuacjj, kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie Wykaże, iż dane informacje stanoWią tajemnicę
przedsiębiorstwa,

3- Forma dokumentów i ośWiadczeń:
1) dokumenty i ośWiadczenia skladane do ofeńy należy żłożyć W formie ory8jnatóW Iub kopii

potwierdżonej za z8odność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
2) pełnomocnictwo zalączone do ofeńy Winno być żłożone W ory8inale lUb kopii pośWiadczonej za

z8odnoŚĆ 7 ory8inalem przez notariusza,
3) dokumenty sporządzone W jężyku obcym na|eży żłożvć wrcz z tłUmaczeniem na język polski,

4) w przypadku WykonaWcóW Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia oraz
w przypadku podmiotóW z zasobóW, których korżystać będzie WykonaWca, kopie dokumentóW
dotvcżącvch odpowiednio Wykonawcy lub ty.h podmiotóW mogą być pośWiadcżane za
ż8odność ż oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę popraWnie umocoWaną,

5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia ory8inalu dokumentu lub notarialnie
potwierdżonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie
WątpliWości co do jej plaWd/iWości,
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4, Tajemnica przedsiębiorstWa:

1) jeźeli wedlug Wykonawcy oferta będZie zaWierała informacje objęte tajemnicą je8o
przed5iębiorstwa w rozumieniu przepisóW ustawy z 16kWietnia 1993 r, ozwalczaniu
nieuczciwej konkUrencji (tj, Dz.U, z 2019 r poz. 1010 ze żm,), powinny być one oznaczone
klaużulą ,,NlE UDosTĘPNlAĆ - TAJEMNlcA PRżEDslĘBloRsTWA", żaleca się umieszczenie takich
dokumentóW na końcu oferty (ostatnie strony W ofercje lUb oddzielnie),

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę prżedsiębiorstwa W rozumieniu
przepisóW o żWalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż W terminie
składania ofert zastrżegl, że nie mo8ą być one udostępniane. Zastrżeżenie WykonaWcy będzie
skuteczne Wyłącznie Wtedy, ieżeli Wvkaże on, jż zastrzeżone informacje stanoWią tajemnacę
przed5iębiorstWa,

3) stwierdżenie W ofercie, że dane informa.je stanowią tajemni.ę prżedsiębiorstwa beż
dokonania Wykazania, nie §tanowi podstawy do utajnienia tych dokumentóW,

4) Wykonawca nie może zastrżec informacji dotyczących:
a) nazwy (firmy)oraż adresu WykonaWcy,
b) ceny oferty,
c) terminu Wykonania żamÓWienia,
d) okresu gwarancji,
e) WarunkóW platnościzaWartych W ofercie,

5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentóW i ośWiadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa W rozumieniu przepisóW o nieuczciWej konkurencji, których Wykonawca nie
Wykażal, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez
ZamaWiającego.

6) Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może przed upływem terminu do składania ofeń
Wprowadżić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do złożonej oferty lub ją Wycofać.

7) Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może prżed upływem terminu do sktadania ofert
Wprowadżić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do złożonej oferty lub ją Wycofać.

4, Wykonawca po upływie terminu do składania ofeń nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać załączonych na Platformie zakupowej,

5, Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, W tym dokumenty potwierdzające
Umocowanie do reprezentowania/ sporządzone W języku obcym przekazuje się Wraz z
tłumaczeniem na język polski

lx, Miei§ce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1 sposób oraz termin 5kładania ofert:
1) Wykonawca składa ofertę ża pośrednictwem Formularza do zlożenia lub Wycofania ofefty

dostępne8o na Platformie zakupowej pod adre§em:
https://platformazakupowa,pl/pn/szpitalkan5k. sposób złożenia oferty opi5any żostal W
lnstrukcji uźytkoWania dostępnej na Platformie.

2) ofertę Wraz z Wyma8anymi załącznikami należy zlożyć W terminie do dnia 25,02,2022 r., do
godz. 11:00,

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może Wycofać ofertę za pośrednictwem

Platformy,
5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może Wycofać złożonej oferty,
Termin otwarcia ofert:
'l) otwarcie ofert nastąpi W dniu 25.02.2021 r., o todż. u:os
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otwarcie ofert iest nieiawne.
Zamawiający, najpóźniej prżed otwarciem ofert, udostępnia na Platformie
zakUpowej informację o kwocie, jaką zamierża przeznaczyć na §finansowanie zamóWienia,
Zamawiający, nieżwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na Platformie
zakUpowej informację o:

a. NażWach albo imionach i nażWiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dzialalności go5podarczej albo miejscach zamieszkania WykonaWcóW, których oferty
zo5tały otwarte;

b, cenach lub kosztach zawartvch W ofeńach,
W przypadku Wystąpienaa awarii systemL] teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwalcia ofert W terminie określonym prżez ZamaWiającego, otwarcie ofert nastąpi
nieżWłocznie po usunięciu awarii.

6) Zamawiający poinformUje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
proWadzonego postępoWania.

1, cenę ofeńy należy podać W złotych polskich w formularzu ofeńowym (załącznik Nr 1do Zof)
W kwocie brutto, z Wyodrębnieniem Wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
cena oferty powinna być podana za Wybrane częścizamóWienia.
cena oferty musi obejmoWac kosztv obejmujące:

- dostaWę towaru,

- Wszelkie inne koszty 7Wiąlane z Wykonaniem /amóWienia.
Poprawianie btędóW W oferciei
ZamaWiający poprawi W ofercie WykonaWcy:

1) oczywiste omylkj pi5arskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z konsekwencją dokonanej poprawki;

3) inne omyłki polegające na niez8odności oferty że specyfikacją istotnych WarunkóW zamóWienia,

niepowodujące istotnych zmian W treści ofert.
- niezwlocżnie żaWiadamiając o tym WykonaWcę, któreso oferta zostala poprawiona,

2)

3)

4)

2-

3,

4

xl. opis krvterióW' którymi zamawiaiący będrie 5iĘ kierowat przy Wyborze oferty, Wlaz z podaniem
znacżenia tych kryterióW i sposobu o.eny ofert

1, ocena ofeń - każdej części z osobnaI
Zlożone oferty będą oceniane przez zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryterióWI

CENA źa leasin8 operacyjny ż .eną Wykupu (c| - 1,oo%

C=[C.i"/Cr.a] x 100

8dzie:
c - licżba punktóW za cenę
c mrn - najniż52a cena ofertoWa
c bad - cena ofeńy badanej

Uźyskana z Wyliczenja ilość punktóW zostanie ostatecznie ustalona ż dokładnością do dru8iego miejsca
po przecinku z Zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych,
2, Do oceny przyjmuje się cenę ofeńy brutto (z podatkiem VAT),

odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie 5kładania ofert,

x. opis sposobu obliczenia ceny
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3, Do porównania ioceny ofeń dla ceny za leasin8 operacyjny z Wykupem Zamawiający będzie brał

pod UWagę sumę całości ceny brutto za leasin8 operacyjny Za całe 12 oraz ceną WykUpu pojazdu,

xll. lnformacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po Wyborze oferty W celU zawarcia
umowy W sprawie zamóWienia publiczneto

1. zawiadomienie o Wyborze ofertY naikorzystniejszej:
. za najkorzystniejszą ofeńę zostanie użnana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i

zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej, lnformacja o Wyborze oferty zostanie
upubliczniona na 5tronie internetowej ZamaWiające8o;
https://platformazakupoWa.pl/pn/5zpitalkans

. zamawiający niezwlocznie po dokonaniu badania i oceny ofert poinformuje wszystkich
wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej)

2, Umowa W 5praWie zamówienia publiczne8o może być zaWarta po terminie przesłania żawiadomienia
o Wyborze najkorzystniejszej oferty,

3,.leżelizure8ulowańWeWnętrznychdotyczącychWykonawcyWynika,żedozacią8nięciażobowiązania
lub rozporządzenia prawem do Wartości Wynikającej z umowy pomaędży ZamaWiającym a
WykonaWcą, Wyma8ana jest z8oda wspólnika lub odpowjednie8o or8anu/ to Wykonawca
zobowiązanyjest przedłożyć ZamaWiającemu przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający
uzyskanie takiej z9ody, plzy czym W dokumencie tym powinna być Wyraźnie Wskażana 28oda na
realizację umoWY na Warunkach W niej określonych. W przypadkU 8dy z8oda,
o której mowa W zdanlu poprzednim nie jest Wyma8ana, Wykonawca złoży W tym zakresie Wy.aźne
oświadczenie.

4, Wykonawca najpóźnjejW dniu zaWarcia umowy dostarczy Zamawiającemu ory8inał pełnomocnictwa
żawierające8o umocowanie osoby do dżiałania jako przed5tawiciel Wykonawcy, jeźeli Wykonawca
upoważnia inną o5obę niź Wynika to z dokumentóW rejestrowych.

5, Jeżeli żostanie Wybrana ofeńa WykonaWcóW W5pólnie ubie8ających się o udżielenie zamóWienia,
ZamaWiający żąda przed podpisaniem umowy przedlożenia umowy re8ulującej W5półpracę tych
wykonawców,

xlll. lstotne dia stron postanowienia, które zostaną wprowadżone do treś€i zawieran€j umowy

1, UmoWa zostanie zawarta na Warunkach okreś|onych W Projekcie umoWY stanowiącym załącznik nr 5
do zof.

2, Zamawiający żafącza do niniejszej Zof Wzór umowy wraz z załącznikami, której uzupelnieniu
podlegały będą jedynie dane ustalone W Wyniku przeprowadzone8o postępowania o udzielenie
2amóWienia publicżnego.

3, ZamaWiający przewiduje możliwość Wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy W stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano Wyboru Wykonawcy, W następującym zakresie:

1) Wysokość podatku VAT W zakresie przedmiotu zamóWlenia W Wypadku ustawowych zmian W
tym zakresie, Zmiana Wyma8a zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego Wniosku
jednej ze stron o zmianę Wraz z użasadnieniem;

2) Udziału podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca
przestaWi ośWiadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaW do Wykluczenia Wobec
tego podWVkonaWcV;

3) zmianV zakresu podwvkonawstwa,

l]
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xlv. Klauzula informacyjna RoDo

Zgodnie ż art. 13 ust, 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskie8o i Rady (UE) 2076/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r, W sprawie ochrony o§ób fizycznych W zwiążku z przetwarżaniem dany osobowych i w
sprawie swobodnego prżepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o8ólne
rozporządżenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej,,RoDo",
informuję, że:
1. adminiśtratolem danych osobowych wykonawcy będące8o osobą fizyczną jest Dyrektor sP zoz

szpital speciali5tyczny MsWiA W złocieńcu
2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 Ust, 1 lit, c RoDo W celu

żWiązanym z postępowaniem o Udzielenie zamówienia publiczne8o prowadżonym zgodnie z zasadą
konkurencyjności,

3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja po\1ępowania,

4, dane o5obowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamóWienia, a jeżeli czas trwania umowy przeklacża 4lata, okres
prżechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy,

5, obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest

Wymogiem ustawowym określonym W przepisach u§taWy Prawo zamówień publicznych,

zwiążanym z udzialem W postępowaniu o udzielenie żamóWienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych Wynikają z ustawy Pzp,

6, W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art,22 RoDo;

7, WykonaWca posiada:

- na podstawie art, 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie ań, 16 RoDo prawo do splostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora o8raniczenia przetwarzania

danych o5obowych ż żastrzeżeniem przypadkóW, o których moWa W art, 18 ust, 2 RoDo;

- prawo do Wnjesienia skar8i do Preżesa Urzędu ochrony Danych osobowych, sdy użna

PanilPan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RoDo;
8, Wykonawcy nie przysługuje:

W żWiążku z ań, 17 ust. 3 lit, b, d lub e RoDo prawo do usuniqcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art.20 RoDo,
na podstaWie art, 21 RoDo prawo 5przeciwu, Wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

pod5taWą praWną przetwarzania Pani/Pana danych osoboWVch jest art,6 u5t, 1lit, c RoDo,
9. W przypadku sdy Wykonanie obowiązków, o których mowa W art, 15 ust. 1-3 rozporządzenia

żoL6l679, wyńagałoby niewspółmiernie duże8o Wysitku, Zamawiający może żądać od osoby,

której dane dotyczą, Wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
W sżczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamóWienia publiczne8o lub
konkursu.

10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa W ań. 18 ust. 1 rozporządzenia 2ol6f679, ńie ogranicza
przetwarżania danVch osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamóWienia
publicznego lub konkursu,

Żlocienie. - 2022 l.
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Zapytanie ofertowe

xV, zatączniki do zof

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowe8o,
Załącznik Nr la - opis Przedmiotu ZamóWienla (Karta techniczna oferowanego pojażdu)
Zalącznik Nr 2 - Wzór ośWiadczenia o spelnianiu WarunkóW udziału W postępowaniu,
Załącznik Nr 3 - Wżór ośWiadczenie o braku poWiążań,
Załącżnik Nr 4 - Wzór ośWiadczenia dot. RoDo
Zalącznik Nr 5 - Wzór umowy na dostawy,

złocieniec - 2022 t,
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zalącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego :

samodzielny Publicżny zakład opieki zdrowotnej
sżpital specialistyczny MsWiA W zlocień.u
reprezentowany przez p. EWę Giza - Dyrektora sżpitala
ul, Kańsko 1

78-520 Złocieniec

przedmiot zamówienia :

Do§tawa, W formie Ieasin8u operacyjneto, nowego samochodu osobowe8o

Ja/ Myx :

Wykonawca ( ieżeli oferta składana wspólnie - wpisać dane pełnomocnika ) :

PodstaWa upoważnienia :

Forma składania ofeńy :

ofertę skladamy samodzielnie*
ofertę sktadamy Wspólnie* z ( Wpisać nazwy i adresy Wszvstkich PartneróW ) :

Pa rtn er 1:
Pa rtn er 2:

UWAGA :

Jeźe|l ofeńa ie§t skladana Wspólnie należy dołączyć pehomocnictwo do reprezenta.il
podpisane przezW§zystkich PartneróW,

osoba do kontaktu W sprawie zamówienia publicznego:
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lmię iNazwisko:

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:
lmię iNazwisko:

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :

1. Wykonanie przedmiotu zamóWienia W zakresie określonym przez
zamaWiaiącego W zapytaniu ofertowym za ce

3. ośWiadczenia.
ośWiadcżam/y, że :
1) zakres przedmiotowej dostawy Wykonam W terminie do dnia.,..

2) na zaoferowany toWar udźielam:
. na zespoły i podze5poły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne - 24 miesiące;
. na powłokę lakierniczą - nie mniejsży niż 36 miesiące;
. na perforację elementóW nadwozia - nie mniej niż 72 miesiąc€,
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiająceso - z8odnie z ofeńą Wykonawcy,
której kopia stanowizałącznik do niniejszej umowy,

3) żużycie paliwa W cyklu miesżanym (zużycie paliwa wedłu8 procedury pomiarowej

WLTP) .,..,.,.,.,.. litróW/ 100km.
4) zapoznalem się z treścią Zapytania ofertowego i nie Wnosżę do niego zastrzeżeń,

mawlarącego w nlu e mza
Nr części WYszczególnienie kwota netto w

żłotych
Podatek VAT cENA W zlotych

brutto
IWartość ż poż,2

pkt 8)]

I Pojażd osobowo - sżt. 1|

Marka (nażWa) .........,,..,,,,,

Typ:,,.,,,,,,,,,,,,,,,_"
Model:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........

1) Wańość netto pojażdu z Wyposażeniem [żł]

zl llość róWnych miesięcznych rat leasin8oWych Iszt.] 12

3) Wartość netto stalej miesięcznej raty leasin8owej

4) Łączna Wartość netto rat leasin8owych (w.2 x W.3) [zł]

5) Wartość netto Wykupu - 10 % Wartości netto pojazdu [zł]

6) Łączna Wartość netto oplat ieasin8owych (W tym wYkupu) [żl] (W,4 + W,5)

7) Podatek VAT.....,,%

8) !ączna Wartość brutto oplat leasingowych (W tym wykupu) [rł] (w.6+W.7)
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5) zaoferowane pojazd jest:
. fabrycznie nowy, kompletny, Wolny od Wad konstrukcyjnych, materiałowych i

Wykonawczych, 5pełnia Wyma8ania jakościowe i ilościowe;
. spełnia Warunki techniczne określone W obowiązujących W Po|sce prżepisach

prawnych dla samochodóW poruszających się po dro8ach publicznych oraz
Warunki określone W przepisach praWnych Wspólnotowych UE;

. spełnia dodatkowe Wymagania szcze8ółowe określone przez Zamawiającego W

opisie prżedmlotu zamóWienia,
6) niżej Wymienione dokumenty 5kładające 5ię na ofertę nie mogą być o8ólnie

udostępnione

Udokumentowanie zasadności żastlzeżenia tajemnicy prżed§iębiorstwa
prżedkladam, jako żalącznik do oferty.

4. Dokumenty skladane do oferty:
1) odpisu z Właścawego rejestru lub ż centralnej ewidencji j informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne prżepisy Wyma8ają Wpis!r do rejestru lub ewidencji
2) ośWiadczenie WykonaWcy o 5pełnianiu WarunkóW udzialu W postępowaniu.
3) ośWiadczenie Wykonawcy o braku powią7an,
4) ośWiadcżenje RoDo.
5) Pełnomocnictwo do reprezentoWania WykonaWcy Ueżel] występuje),
6) lnne dokumenty:

- Wykaz autoryzowanych punktóW 5erWisowych z podaniem : nazwy, adresu, danych
kontaktowych (telefon, e-mail, strona internetowa punktu serwisowego ),
karty technologiczne lub specyfikacje techniczne producenta dostarcżane8o
po]azdu W języku po|skim z zaznacżonymi (podkreślonymi) Wyma8anymi przez
ZamaWiającego parametrami techniczno - użytkowymi. Karty technolo8iczne lub
5pecyfikacje techniczne muszą potwierdzać Wsżystkie Wyma8ane parametry,

- kolorowe żdjęcia oferowanych urządzeń lub wyposaźenia,
, śWiadectwo homolo8acji pojazd!r,

5, lnne informacie WykonaWcy.

oferta żostala z|ożona na .......,..,... koleino ponumerowanyćh kartkach.

* ieżeli nie dotyczy należy obowiazkowo śkreślić
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zalącznik Nr la

oPls PRzEDMloTU zAMóWlENlA
1. Prżedmiotem zamóWienia jest lea§in8 operacyjny 1 szt. fabrycznie nowe8o samochodu osobowego

dla samodzielne8o Publicznego Zakładu opieki zdrowotnej szpitala specjalistycżnego MsWiA W
Złocieńcu ż przeniesieniem Wła5ności5amochodu na koniec umowy leasing,

2. Prżedmiot żamóWienia obejmuje:

- leasin8 samochodu posiadające8o indywidualne cechy spełnjające niżej Wskazane parametry i

wyposażenie/

- oddani€ samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do
dnia przeniesienia Własności, bądź reżyBnacji ż prżenie5ienia Wlasności,

- przeniesienie WlasnoŚci samochodu na Zamawiające8o nastąpi na podstaWie umowy, za cenę
przedstaWioną W ofercie Wykonawcy,

3. opis prżedmiotu żamóWienia W8 cPV:
66140000-3 u5ługi leasin8u finansowego
34110000 samochody osoboWe
66330000-2 ube7piec7enia inne niż na życie

4. Parametry techniczno - jakościoWe przedmiotu zamóWienia:

Lp. N:tzwil i opis Dżrametru lub firnltcii poiazdu TAK,T,IID
Pojazd fabrycżnie nowy - nieużywany
Rok prodUkcji min]mum 2021
Samochód o5obowy se8ment c

I GWARANCJA
6Warancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu minimum 24
miesiące od dnia odbiorLl sarnochodu
Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy od dnia odbiorLr samochodu;
8Warancja obejmuje lLrszczenie się powłoki lakierniczej, niedokladnoŚci W pokryciu
lakierem elementóW nadWożia, zbyt cienką powłokę lakierniczą oraż Występowanie
żabrudzeń W lakierze pokrvwaiącym samochód
GWarancja na perforację elementóW nadwozia minimum72 miesięcy od dnia odbioru
samochodu; dotyczy usterek zwiążanych z korozją poszycia pojazdu

ll NADWozlE

L
Pojazd o nadwoziu żamknięiym ż dachem o konstlukcji oraz posżyciu Wykonanym z
metalu, ż licżbą miejsc siedzących dla 5 osób (W tym kierowca),
Iyp nadWozia: Hatchback 5 drzwjowy lub sedan
kładane siedzenja tylne (dzielona kanapa 1/3 i 2/3)- W celu powięksżenia prżestrzeni
a8ażoWej

lll 5ltNlK l UKŁAD zAsllANlA
Rodzaj pa iwa: benzynowY lub oN
V]oc netto 5ilnika: 87 - 150 kW
)ojemność skokowa: 1 100 - 1900 cm3

l- ;krżynia biegóW manualna minimum 5 biegowa + bie8 WstecżnV

5,
zużycia paliwa Wedlu8 procedury pomiarowej WLTP (zużycie W cyklu mieszanym)i do
]l/100 km
]misja 8ażóW tj: żanieczysżczeń tlenku ażotu (Nox), cząsteczek stałych (PM), Węglowodór
Hc) oraz tlenku Wę8la (co), żgodnie ż normą minimum EURo 6

L.

l
].

L

l-

],

7,

],

},



Leasing pojdzd u osobow e g o

lV UKŁAD HAMUICOWY
Układ hamulcowv musi być Wyposażony W układ żapobiegający blokowaniu kół pojazdu

podczas hamowania (AB5)

system Wspomagania na8łe8o hamowania

uKŁAD KlERoWNlczY
1, Wspomaganie układu kierowniczego
ż. ąegu acja kolumny kierowniczej W dWóch płaszczyznach

Vl UKŁAD NAPĘDOWY
1. lektroniczny system stabiliżacji toru jażdy EsP

jystem kontro]i trakcji AsR
Układ żapobiegaiącV poślizgowi kół przy ruszaniu pojażdu

Vll KOŁA J EZDN E

Koła jeżdne na poszcze8ólnych osiach z ogumieniem beżdętkowym

Komplet 4-ech kół z 08l]mieniem letnim z fabrycznej oferty producenta

Pojazd musi być Wyposażony W pełnowymiarowe koło żapasowe (felga + opona) lub koło

dojazdowe identyczne z kolam i opisa nYmi W pkt. 2,

t, Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojażdu opisane W pkt. 2. oraz

3, muszą być zgodne z danymi ze śWiadectwem zgodności WE pojażdu bazowego _

opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane, ZarnaWiający nie dopuszc2a opon
bieżnikoWanVch

Vlll lNSTALACJA ELEKTRYCZNA
1, nstalacja elektryczna o napięciu żnamionowym 12V Dc (,,r'na masie)

2. Ąkumulator o najwiekszej pojemnoŚci z fabrycznej oferty producenta pojaZdu

3, Ąlternator o największej mocy z fabrycznej oferty producenta po]'ażfu

lx WYPOSAŻENlE POJAZDU
1. rrżypunktowe pasy bezpieczeństwa dla Wszystkich miejsc siedzących

2-

'ygnaliżacja 
nieżapięcia pasóW bezpieczeństwa kierowcy i Wszystkich pasażeróW

Podusżkigazowe przednie i bocżne, co najmniej dla l rzędu siedzeń

ZagłóWki przednie i tylne re8ulowane
Elektrycznie opLlsżcżane i podnosżone szyby co najrnniej drzwi przednió

Elektrycznie sterowane i podgrżewane lusterka żeWnętrzne

Re8ulacja fotela kierowcy, co najmniejW dWu płaszczyznach

Ąutomatyczna klimatyzacja z fi|trem prżeciw pyłowym

Radioodbiornik montowany na liniifabrycznej ż systemem na8łośnienia dla co najmniej I

rzędu siedzeń
a) połączenie telefonu za pomocą Bluetooth
b) 8niażdo l,JsB

10. Fabrycżna naW]gacja 5ate itarna, z moż iwością aktua iżacji

11. Tylna szyba pod8rżewana

12_ /Wcieraczka tVlnej szvby

13, łabezpieczenie: Alarm lub lmmobilizer

14,
(omplet dywanikóW 8umowych dla l i ll rzędu siedzeń z oferty prodUcenta/importera

Jojazdu
15, :zujnikiparkowania prżód i t\/t

16, )rzednie światla prżeciwmglowe

17-
\1inimUm dwa komp|ety kluczykóVkart do pojazdu ż pilotami do sterowania centralnym
aamkiem

L8. 3niazdo zapalniczki

L.

l-

],

l,
ż.

],

)'

],

1,

;,

,,

],
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19. Ąptecżka samochodoWa
20 3aśnlcd pro5zkoWa typu samochodowe8o/ po5iadająca odpoWiedni certyfikat cNBoP
27. rrójkąt ostrZegaWczy posiadający homologację

2ż,

aestaw podręcznych narzędzi, W którego skład Wchodżi, co najmnjej:
r} podnośnik samochodowy dostosowany do DMc pojażdu,
]) klucz do kół,
:) Wkrętak/klucz dostosowany do WkrętóW zastosowanych W pojeźdżie,
j) klucż umożliwiaiacV odłączenie zaciskóW akumulatora,

23,
Vliejsca transportowe dla Wszystkich elementóW Wyposażenia pojazdu 8Warantujące ich
,]ie Drżemieszcżanie sie Dodc2as iażdV Doiażdem

x tAKlER l KotoRYSTYKA PoJAzDU

1,

y'y'ykonawca przedstawi propożycję co najmnlej 4 stonowanych koloróW lakierów z

)ficjalnejoferty handlowej, ZamaWiającY dokona Wyboru koloróW lakieróW spośród
laoferowanych przez WykonaWcę na etapie podpisywania umowy, WykonaWca zaznaczy
Jferowane kolory lakieróW w oficjalnym katalogu producenta/importera pojazdu i

lośla(/y do 7dmdWidjące8o W dniu podpisdnia umowy,
_ak]er tzw metalik
Materiały obiciowe siedzeń | i Il rżędu oraz Wszystkich elementów Wykończenia Wnętrza
cojazdu znajdujących się poniżej linijszyb muszą być W kolorze ciemnym, łatwe do
Jtrzymania w czystości.
r'VYKAz AUToRYZoWANYCH sTAcJl oBsŁUGl PolAzDÓW (nazwa i adres) - załączyć.
zamaWiający Wyma8a Wska2ania prżeż Wykonawcę, co najmniej jednej autoryżowanej
§tacji obsłu8i pojażdóW która ma lokalizację W odle8łości maksymalnje do 150 km od
§iedżibV zamaWiaiaceqo

xl WYMAGANlA DOTYCZACE LEASlNGU
Leasin8 W Walucie: PLN
Rodzaj rat leasin8owych: równe
ckres lea5in8u: 12 miesięcy
Wartość rat: 12 róWnych rat

Iermin płatności rat leasingowych - z8odnie z harmono8rarnem
Wartość Wykupu| 10% Wartości pojazdu

Wydanie prżedmiotu leas]n8u: max do 3 ty8odni od dnia zawarcia umowy

Xll ZAKREs UBEzPlEczENlA: Pełen pakiet ubezpieczenia(oc, Ac, NNW)

1,

oc posiadaczv poiazdów:
W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu GWarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t,j. Dz, U, z 2021, poż,854 ze żm.).

l,

],

l,

t.

L.

],

)'

/.
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2.

!NW - W żWiazku z użvtkowaniem poiazdóW mechanicżnvch {10000 zł na iedno mieisce

-svstem mieisc)
1. Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażeróW.

2. Przedmiotem ubezpieczenia będą co na]'mniej trwałe następstwa nieszczęśliwych

WypadkÓW powstałych podczas;

a, podczas Wsiadania do pojazdu iWysiadania z pojazdu

b, podcżas przebvwania w pojeźdżie w przypadku żatrzymania pojażdu lub postoju

na trasie jazdy,

c, podcżas naprawy poja2du na trasie jazdy,

3. W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien 8Warantować następująae

świadczenia:
a) śWiadczenia z tytułu trwałe8o uszczerbku na żdrowiu będącego następstwem

niesżcżęśliwe8o Wypadku W stosunku procentowym do sumy ubezpiecżenia W
jakim ubezpieczony doznał trwałe8o uszczerbku, W Wysokości 1% sumy
ubezpieczenja za każdV procent trwalego uszczerbku na zdrowiu,

b) śWiadczenia z tytułu śmiercizaistniałej W WynikU NNW W Wysokości 100% suiny
ubezpiecżenia,

c) zWrot kosżtóW nabycia (W złotych)środkóW pomocniczych i protez
proporcjonalnie do stopnia trwałe8o uszczerbku lecz nie Więcej niź do wysokości
10% sumy ubezpiecżenia,

d) żWrot kosżtóW lecżenia (W złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwalego
usżczerbku lecz nie Więcej niż do WysokoŚci 10% sumy ubezpieczenia,

e) zwrot udokumentowanych kosztÓW transpońu zwłok od miejsca z8onu do miejsca
pochoWdria,

3,

Ubezpieczenia Auto-casco (,.Ac w ruchu i postoiu" oraż ,,Ac kradzież", suma

uberpieczenia powinna odpowiadać wartości poiazdu w dniu żawarcia umowv
ubezpiecżenia)
1, lJbeżpiecżenjem powinny być objęte sżkody powstałe W po]'eździe bądź jego

Wyposażeniu poIegające na uszkodzeniu pojazdu W zWiązku ż ruchem i postojem

Wskutek:
a) na8te8o dżialania sily mechanicznej W chwili zetknięcia pojażdu ż pochodzącymi ż

zewnątrż pojazdu: innym pojazdem, o5obami, żWierzętami lub prżedmiotami,

b) dzialania 05ób trżecich, W tym róWnież Włamania;

c) usżkodzeniu lub utracie pojazdu Wskutek następujących zdarżeń ]osowych:
, powodzi, zatopienia, Uderzenia pioruna, poźaru, WybUchu, opadu

atmosferycznego, huraganu, osuWania lub zapadania się żiemi,
- nagłego dżiałania czynnika termicznego lub chemicżne8o pochodzące8o ż

zeWnątrz pojazdu;

d) u5żkodzeniu Wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz Wymagany byt
pot.zebą Udl'elenia pomof y medY(/ne j;

e) l,adżieży pojd/dU, iego (zęsci lub Wyposażenid;

f) uszkodżeniu pojazdu W następstwie je8o zabrania W celu krótkotrwałe8o użycia,

krad/ie7y poiazdu, jego cżęści lub Wypośażenia.

2. Prżedmiot ubezpieczenia: pojazd Wraz z Wyposażeniem podstawowym oraz

WyposaŻeniem dodatkoWym.
3. Bez żastosowania udZialu Własne8o W szkodach,,Ac W ruchu i postoj!" orcz ,,Ac

kradzież".
4, Wysokość odszkodowania żostanie ustalona od pełnej Wariości samochodu Wraz z

podatkiem VAT.

5, W sżkodach polegających na uszkodzeniu ubeżpieczonych pojazdóW przy ustaleniu

WartoŚciszkodv nie będzie potrącane żużYcie eksploatacyjne cżęŚcizamiennych
zakwa!ifikowanych do Wymiany - zniesienie amortyżacji] _

Ą
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6, Na Wysokość Wypłaconego odszkodowania nie będżie miało Wplywu naruszenie przez

Ubezpieczonego przepjsóW ,,Prawa o ruchu dro8owym",
7, Likwidacja szkód poprzeż bezgotóWkową naprawę W autoryżowanym serWisie

8, W przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe.
9, Zakres terytorialny: RP oraz UE,

10, stała suma odszkodowania - suma ubezpieczenia po]'azdóW nie podIega
pomniejszeniu o Wypłacone odszkodowania oraz utratę WartoŚci pojazdu (brak
koniecżności do ubezpieczania pojazdu po szkodzie),

Xlll lNFoRMAcJE DoDATKoWE.
;amochody powinny spełniać Warunki, od których wtaściWe przepisy prawa W tym irstaWy
Z dnia 20 czerwca 1997 t Prawo o ruchu drogowym uzależniają dopuszczenie dane8o
pojazdu do ruchu na terytorium Rą potwierdżone śWiadectwem homolo8acji dla dane8o

'amochodu 
lub świadectwem homolosacii dla daneso tvou Doiażdu-

L,
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zalącznik Nr 2

Do zamawiaiące8o :

samodzielny Publlczny zaklad opieki zdrowotnei
szpital specjalistycżny M5W|AW zlocieńcu
reprezentowany przez p. EWę Giża - Dyrektora szpitala
ul, Kańsko 1

78-520 Złocieniec

przedmiot zamówienia :

Dostawa, w formie lea§in8u operacyjnego, noweto samochodu osobowego

Wykonawca :

( Nazwa iadr€§ wykonawcy )

ośWlADczENlE
Wykonawcy o spełnieniu warunków udzialu W postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzIelenie zamówienia publiczn€go spelniam/y Warunki
udzialu W postępowaniu, co ninieiszym ośWiadczam/y, źe :

- posiadamy doświadczenie W realizacjidostaw będących prżedmiotem zamóWienia
i zakresu Wybranych części zamóWienia,

- dysponujemy personelem posiadającym kwalifikacje do Wykonania zamóWienia, a

W szczególności osobami posjadającymj uprawnienia do montażu i uruchomienia
dostarczonego pojazdu zapewniając tym samym żachowanle WarunkóW 8Warancji,

- zapewnimy ob§łu8ę serwisową dostarczonego pojazdu W okresie gwarancji, jak i W

okresie pogWarancyjnym.

Ponadto ośWiadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń Wsżystkie postanowienia niniejsze8o
zapytania ofeńoWe8o.

Prawdziwość powyźsżych danych potwierdzam wlasnoręcznym podpisem śWiadom
odpowiedzialności karnejz art.233 § 1 kk.





Leą si n g pol a zd u osobówego

zalącznik Nr 3

Do zamawiając€go :

samodzielny Publiczny zakład opieki zdrowotnej
szpital specialistyczny MsWiA w złocleńcu
repreżentowany przez p, EWę Giza - Dyrektora szpitala
ul. Kańsko 1

78-520 Zlocieniec

przedmiot zamówienia :

Dostawa, W formie leasintu operacyinego, nowego samochodu osobowe8o

Wykonawca :

( Nazwa iadresWykonawcy )

ośWlADczENlE
Wykonawcy o braku powiązań kapitalowych lub osobowych

Przystępując do po§tępowanla o udzielenie zamówienla ośWia dczam/y, żel
nie istnieje powiążanie pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiążań W imieniu zamawiającego lub osobami Wykonującymi W imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadZeniem procedury Wyboru
Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

a) uczestnictwo W spólce jako wspólnik spółki cywilnej lub spólki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udzialóW lub akcji,

c) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
petnomocnika,

d) pozostaWanie W związku malżeńskim, w 5to5unku pokrewieństwa lub powlnowactwa
W linii pro§tej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
W linii bocznej lub W stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam wiasnoręcznym podpisem śWiadom
odpowiedzialności karnejz ań.233 § 1kk.
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załącznik Nr 4
Do zamawiaiąceto :

samodzielny Publicznyzaklad opieki zdrowotnej
szpital specialistyczny MsWiA W zlocieńcu
reprezentowany przez p. EWę Giża - Dyrektora sżpitala
ul. Kańsko 1

78-520 Zlocieniec

przedmiot zamówienia :

Dośtawa, w formie leasingu operacyjnego, nowego samochodu osobow€go

Wykonawca:

(Nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczenie
wykonawcy w zakresi€ Wypełnienia obowiązków informacy|nych przewidzianych W art, 13

lub ań. 14 RoDo

ośWiadczam, że Wypelnilem obowiązki informacyjne przewidziane W art. 13 lub ań, 14
RoDo Wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskalem W celu ubiegania się o udzielenie żamóWienia publiczne8o W niniejszym
postępoWaniu,
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zalącznik Nr 5

PROJEKT UMOWY

UMoWA Nr ..../2022

zawańa W dniu .,...,..,,..,....,2022 r. W Ztocieńcu
pomiędzy:
samodzieInym Publicznym Zakładem opieki Zdrowotnej szpital specjalistyczny MsWiA,
z siedzibą W zlocieńcu przy ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec,
reprezentowanym przez:
p. EWę Giza - DVrektora sżpitala
NlP: 253,00-98-261
Re8on:330086948
lwanYm dalej W treści umowy zamawiaiącym,
a

z siedzibą W ,,.,,.,,.,..,., przy ul, ,,.,,,,,,.,,.,,.,,.,,
Wpisanym WpisanąGnym) do Krajowego Rejestru sądowe8o*/ inne8o rejestruł / eWidencji*
pod numerem.,...,,...,.,.,.,.,.,,,
RtGoN,.,,,..,,..,,,..,,,,,..,,,,,,,,, NlP.,,,...,,..,,....,
reprezentowanym przez:
1) ..,,..,..,..,..,.

2) ..,,,.,...,....,.

żWanym da!ej W treści umowy Wykonawcą
lub:
Panią/Panem..,..,..,,,,.,.,,.,,.,,.,..,.,..,.....,. prowadzącą/ym działalność 8ospodarczą pod nazWą

W,.,,..,,..,..,..,,.,..,. przy Ul..,..,..,......,......,,.,...,.,,.,,.,,.
RE6oN.,,..,,,,,.,,.,.,..,.,,,,..,.,.. NlP..,,,.,..,.,,.,,.
zwaną/zWanym dalej W treści umowy,,Wykonawcą"

W Wyniku dokonania przez Zamawiającego Wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę W żapytaniu ofertowym, na realizację zamóWienia pod nazWą:

Lea§in8 operacyiny pojazdu osoboWe8o
zaWarto UmoWę o treŚci:

§1
Przedmiot Umowy

1, Przedmiotem ninjejszej Umowy jest przekazanie pojazdu osobowe8o prżez WykonaWcę
na rzecż ZamaWiającego fabrycznie nowe8o pojazdu osobowe8o (zwane8o na potrzeby
niniejsżej U mowy ,,Pojazdem") W ramach leasingu operacyjne8o z opcją WykUpuI
marka: ......,.,,,.,.,.,.,.,,..
producent.,,,.,.,.,.,.,.,.,..,

typ,,..,.,.,.,...,.....,.,...,

model,.,.,...,.....,....,,
rok produkcji:202.,..
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2, WykonaWca zoboWiązuje się nabyć na Własność i oddać ZamaWiającemU do używania
Pojazd Wymienione W § 1 ust. 1 oraz źobowiążuje się utruymać Własność PojazdóW przeż
cały okres trwania niniejszej Umowy.

3, WykonaWca ośWiadcza, że Pojazd jest fabrycznie nowy, kompletnY, WolnY od Wad
konstrukcyjnych, materiałowych i Wykonawczych, spelniający wymagania jakościowe i
ilościowe określone W ZapytaniU ofertowym - dalej Zof i o minimalnych parametrach,

fUnkcji i Wyposażenia opisanych W załączniku Nr 1a opisu Przedmiotu ZamóWienia (oPZ)
do Zof, które Wraz z załącznikiem Nr 1a stanowi integralną cźęść niniejszej Umowy,

4, WykonaWca ośWiadcza, źe oferowany Pojazd spełnia Wymagania określone W
obowiązujących przepisach prawa a szczególnie W:

. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowvm (tekst jedn, Dz.U.2o2o
poz. 110 ze zm,)

. Rozporźądżeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 318rudnia 2002 r, W sprawie
WarunkóW technicznych pojazdóW oraż ich niezbędne8o Wyposaźenia (tekst jedn, Dż,

U . z 2076 l ., poz. 2022 ze zm .)

. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym {tekst jedn, Dz.U. 2019 poż.

66/ 7? 7m l

5. Pojazd posiada homolo8ację Wystawioną z8odnie z Ustawą z dnia 20 czerwca ].997 r,

Prawo o ruchu dro8owym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskie8o i Rady

z dnia 5 Września 2007 r,, ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i

ich przvczep oraz układów, części i oddzjelnych zespołóW technicznych przeznaczonych

do tych pojazdóW (Dz, U, UE.L.2007.263,1z późn. zm,}, Dokument potwierdzający
spełnienie Wymogu (śWiadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) w załączeniu.

6. Pojazd ma Wykonany przez Wykonawcę i na je8o koszt prze8ląd żerowy, co musi być
potwierdzoneWdokumentacji pojazdu.

7. Wykonawca ośWiadcza, że Pojazd jest objęty W okresie swarancji autoryzowanym
5erWisem.

§2
Termin realizacii

1, Wykonawca zobowiążuje się do Wdania przedmiotu Umowy W terminie do

2, Za Wykonanie przedmiotu Umowy rozumie 5ię datę podpisania przez obie strony
protokołu zdawczo-odbiorcze8o.

3, okres trwania umowy ustalony zostaje na okres 12 miesięcy od dnia Wydania
przedmiotu umowy zamaWiającemu,

§3
GWaran.ja i rękojmia za Wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi, W czasie której W pełni

zabezpiecza funkcje techniczne i użytkowe przedmiotU Umowy.
2, Pojazd jest objęty gwarancją, bez limitu przebie8l], na okres:

1) na że5poły i podzespołV mechaniczne, elektryczne, elektroniczne - 24 miesiące;
2) na powłokę lakierniczą - nie mniejszy niż 36 mie§iące;
3) na perforację elementóW nadwozia - nie mniej niż 72 miesiące,
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiające8o - z8odnie z ofertą Wykonawcy,
której kopia stanoWi 7ałąc7nik do niniejszej umowy.
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3, okres 8Warancji, po ustaniu umowy Ieasingu, będzie obowiązywać i będżie kontynuowany
W ramach zawańejumowy sprzedaży pojazdU,

4, Gwarancji musżą podlegać Wszystkie zespoly i podzespoły bez WYlączeń, z Wyjątkiem
materiałóW eksploatacyjnych. Za materiały ek5ploatacyjne uWaża się elementy
Wymieniane podczas okresowych prze8lądóW technicznych, W szcze8ólności: oleje, inne
płyny eksploatacyjne

5. UsuWanie We Wlasnym zakresie drobnych usterek oraż Lrzupełnianie materialóW
eksploatacyjnych nie mo8ą powodować utraty ani o8raniczenia uprawnjeń Wynikających
z gwarancji,

6. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia W ramach gwarancji Wszystkich Wad
iusterek dostarczone8o pojazdu, z8łosżonych przez ZamawiająceBo przed upływem
okresu 8Warancyjne8o,

7. W przypadku Wystąpienia (ujawnienia) Wady, W tym Wady ukrytej, W okresie 8Warancji
Zamawiający żawiadomi GWaranta nieżWłocżnie po jej dostrzeżeniu,

8. okres 8warancji podle8a każdorazowemu przedłużeniu o pełen okres niesprawnosci
dostarcżone8o pojazdu.

9. W przypadku żgłoszenia Gwarantowi Wady/usterki przez Zamawiające8o, GWarant
przystąpi do naprawy Uszkodżonego pojazdu W terminie nie dłuższym niż termin
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia (ale nie dłuższy njż 5 dni robocze) po
praWidłowym zaWiadomieniu przez ZamaWiające8o. Przez prawidlowe zaWiadomienie
rożumie się przekazanie informacji pocżtą elektroniczną na adres e-mailoWY Wskazany
prżez GWaranta lub telefonicznie na numer telefonu W5kazany przez GWaranta,

10. W przypadku żgloszenia Gwarantowi Wady/Usterki przez Zamawiające8o, GWarant
żobowiązuje się do usunięcia Wady W terminie nie dtuższym niż termjn technicznie
uzasadnionv, niezbędny do ich usunięcia,

].1. GWarant odpowiada za Wadę róWnież po upływie okresu 8warancji, jeźe|i zamawiający
zawiadomil GWaranta o powstaniu Wady prżed upływem okresU 8Warancji.

12. U5unięcie Wady powinno być odnotowane W książce pojazdu.
13. Po bezskutecznym Upływie Wyznacżonego terminu zakończenia naprawy/ Zamawiający

może żlecić usunięcie Wad iszkód spowodowanych przez Wady innemu podmiotowi i

obciążyć GWaranta kosztami powstalymi z tego tytulu, Nieżależnie od te8o ZamaWiający
może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wyniklej ze zwłoki W przystąpieniu do
usuwania wad,

14. GWarant będzie odpowiedzialny za Wszelkie szkody, które 5powodowal usuWaniem Wad,
15. okres 8Warancji ulesa przedłużeniu o czas jaki pojazd byłnie5praWne,
16. Nie podlegają 8Warancji Wady powstałe W Wyniku:

a) działania 5iły Wyższej,
b) użytkowania pojazdu niezgodnie z je8o przeżnaczeniem,
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian dokonanych przez użytkownika lub

inne nieupoważnione osoby,
17. Prżetlądy 8Warancyjne i okresowe.

a) GWarant będżie dokonywał obowiązkowe przeglądy gwarancyjne W okresie
obowiążywania 8Warancji, żgodnie z Warunkami 8Warancji producenta,

b) GWarant będzie prowadził bezpłatne pr2eglądy W okresie 8Warancy]nym
przynajmniej raż W roku zgodnie z Wymogami określonymj przez producenta W
ramach ceny sprzedaży, W tym róWnież dokona wymiany/naprawy uszkodzonych
części, Za prżeprowadzenie prze8lądóW będzie odpoWiedzialny WykonaWca - bez
dodatkoWe8o Wezwania ze strony Zamawiającego. Bezplatne przeglądy/napraWy
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obejmują róWnież koszt robocizny i Wszystkie pożostałe koszty niezbędne do
Wykonanja czynności gwarancyjnych W tym także dójazdy/plzqazdy serwisantóW,

c) Z każdego przeglądu gwarancyjne8o sporządzany będzie protokót prze8lądu

8Warancyjne8o,
d) Na miesiąc przed Upływem okresu 8warancji Gwarant i Zamawiający dokonają

przeglądU gwarancyjnego pojazdu objętego 8Warancją, a stwierdzone Wady

GWarant UsUnie W terminie Wyznaczonym przez Zamawiającego, W przypadku nie
usunięcia Wad W WW, terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie
innemu podmiotowi na koszt GWaranta,

e) Przeglądy okresowe oraz naprawy W ramach gwarancji realizowane będą W
autoryzowanych stacjach obsługi,

f) W prżypadku napraw W ramach 8Warancji pojazdu unieruchomionego z powodU

aWarii Wykonawca zoboWiązany jest do zor8anizowania na Wlasny koszt transportu
pojazdu do autoryzowanej stacji obsłt]8i.

18. serwis.
a) W okresie 8warancji serwis musi być śWiadczony przez autoryzowany podmiot

posiadający certyfikat autoryźacji iprżez osoby posiadające przeszkolenie prżeż
producenta,

b) Zamawiający Wyma8a Wskazania prżeż Wykonawcę, co najmniej jednej

aUtoryzowanej stacji obsłu8i pojazdóW, która ma lokalizację W odIeglości
maksymalnie do 150 km od 5iedziby Zamawiającego.

c) ZamaWiający Wymaga dostarcżenia listy autoryzowanych stacji obslugi WykonaWcy
W fazie podpisywania umowy,

d) W okresie 8Warancji pojazd podlegać będzie nadzorowi serwisowemu przeż

Wszystkie dni robocże W ty8odniu,
e) Gwarant zapewni moźljwość zgłosżeń problemóW przez Wszystkie dni robocze W

godżinach pracy serwisu,
f) Pojazd będzie objęte nieo8raniczoną liczbą z8łoszeń serwisowych,

8) Gwaranl żapewnizdalneWsparcie.
h) W okresie gWarancji Wsżelkie koszty obsługi 5erwisowej będą obciążać GWaranta,

19. Warunki rękojmi obejmujące dostarczony pojażd.
a) Zamawiający Wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność 2a Wady prżedmiotu

zamóWienia zostanie lozszerżona poprżez udzielenie rękojmi.
b) Wykonawca udzieli zamawiającemu rękojmi za Wady dostarcżone8o pojazdu, na

okres minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
c) odpowiedzialność z tytutu rękojmi ma charakter absolutny. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność niezależnie od tego czy pono5iWinę za Wadę.

d) odpowiedżialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna 5ię W momencic
stwierdzenja przez Zamawiającego Wystąpienia cech mających kwalifikację Wady na

podstawie ań, 5561 Kodeksu cywilnego.
20, Wykonawca zapewnia, że Pojazd stanowiący przedmiot UmoWV jest fabrycżnie nowy, rok

produkcji 2020, kompletny, naezużywany, nie ma defektóW, błędóW konstrukcyjnych,
Wykonawcżych i innych Wad technicżnych, które mogłyby się ujaWnić podcża5

użytkowania. GWarancja będżie automatycznie przedłużana o czas od ż8łoszenla napraWy
do dokonania naprawy,

21, Za Wszelkie ewentualne rosżczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu Umowy
WykonaWca ponosi peiną odpowiedzialność.
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22. .]eżeIi W okresie gwarancji ujawnią się W dostarczonym Pojeździe usterki lub Wady ukryte
Wynikające z Wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałóW lub defektóW
produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązanY do bezplatnej WymianY na przedmiot Wolny
od Wad lub naprawy niesprawnego pojazdu. zgłoszenie niesprawności pojażdu przez
Zamawiające8o Winno być dokonane nieżWłocznie,

23. Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o ujawnionych wadach lub
usterkach, których usunięcie powinno być dokonane W lamach 8Warancji,

24, Pozostaie Warunki 8Warancji żawarte są W Zof będącej integralną częścią niniejszej

§4
Warunki dostawy i odbioru

1. WykonaWca jest zobowiązany dostarczyć zamóWiony pojazd do siedziby zamawiające8o:
samodzielny PUbliczny Zaklad opieki Zdrowotnej szpital Specjalistyczny MsWiA

w złocieńcu
u|. Kańsko 1

78-520 Złocieniec
na swój koszt iryuyko.

2. Wykonawca żawiadomi przedstawiciela ZamaWiające8o o planowanym terminie
dostawy przedmiotu Umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem,

3, Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał Wykonany, przez Wykonawcę, prze8ląd
zerowy, co będzie odnotowane W książce 8Warancyjnej pojazdu prżekażanego
zamawiającemu, Koszt prze8lądu zawarty jest W Wyna8rodzeniu,

4, W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty:
1) k5iążkę8Warancyjną producenta dostarczoneso Pojazdu;
2) dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojażdu Wraz z tablicami rejestracyjnymi;
3) polisę ubezpieczenaa pojazdu Ac, oc, NNW;
4) Wykaż Wyposażenia dodatkoWe8o;
5) instrukcję obsłu8i W języku polskim;
6) książkę prue8lądóW serwisowych i dokumentację technicżną ż harmonogramem

oboWiązkowych prze8lądóW;
7) Wycią8 że śWiadectwa homolo8acji;
8) inne dokumenty określone W ZapytaniU ofertowym
Wszystkie dokumenty, Wymienione W pkt 1-8, zostaną umieszczone W foliowych
koszulkach W 5e8re8atorze formatu 44 oraz oznaczone nr VlN pojażdu,

5. Protokolarne przekazanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstaWie podpisanego przez
obie strony protokołU żdawczo,odbiorczego z dośteWy i odbioru Pojazdu - bez
zastrzeżeń.
Protokól żdawczo-odbiorczy stanowiącego zalącznik nr 3 do umowy

6, Przedstawiciel Wykonawcy, zobowiązany jest do zademonstrowania poszczególnych
funkcji, zapeWnienia bezpośrednie8o dostępu do oznaczeń elementóW, których
z8odność z dokumentacją powinna być zweryfikowana,

7, zamawiający uzna przedmiot UmoWV za Wykonany, ieżeli:
1) Pojażd zostanie dostarczony W stanie fizycznie nienarusżonym i bez Wad,
2) Zamawiający otrzyma Wszystkie Wymagane instrukcje obsłu8i serwisowej Wraż z

Wykazem autoryżowanych punktóW serwisowych (zawierającym dane adresowe,
kontakty, ceńyfikaty aUtoryzacyjne},

5
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3) Pojazd zostanie uruchomiony iWykazane zostanie, że spełnia on Wyma8ane parametry
techniczno - Użytkowe z8odne z Zof,

4) Zostaną przesżkoleni kierowcy W zakresie użytkowania dostarczonych PojazdóW,
8, Zamawiający ma prawo odmóWjć odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli Wystąpią Wady

uniemożliwiające użytkowanie Pojazdu, nie spelnia ustalonych parametróW
technicznych, pojazd posiada ślady zewnętrźnego uszkodżenia lub brak jest Wymaganej
dokumentacji,

9, W przypadku stwierdżenia okoliczności, o których mowa W ust.8, Zamawiający
Wyznaczy WykonaWcy dodatkowy termin na dostarcżenie plzedmiotu Umowy ż8odne8o
z ZoF i Wolne8o od Wad, nie krótszy niż 5 dni, Po bezskutecznym upływie Wyżnacżonego
terminu, lub jeżeli ponoWna dostawa nadal nie będzie spełniała Wymagań, o których
mowa W u5t.8, zamawiający ma prawo odstąpiĆ od Umowy ż Winy Wykonawcy, W

całości Iub W zakresie zakwestionowanej cżęści Umowy.

§5
ochrona danych osobowych. Poufność.

1, ZamaWiający jako administrator danych o5obowych powierża Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy z8odnie z przepi5ami
rozporżądZenia ParlamentU Europejskiego iRady(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia
2016 r. W spraWie ochrony osób fizycznych W związku z przetwarzaniem dany
osobowych i W spraWie swobodne8o przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46lWE (o8ólne rozporżąd2enie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L 119 z 04,05.2016,
str. 1).

2, Wykonawca zoboWiązuje się do zachowania W tajemnicy Wszelkich informacji o
charakterze organizacyjnym, ekonomicżnym i technicznym mo8ących stanowić
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego W rozumieniu przepisóW ustawy z

16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj, Dz.U, z 2019 r poz, 1010 ze

zm. ).

3. Zachowanie poufności informacji, o których mowa W Ust,2 obowiązuje Wykonawcę
także po rozwiązaniu Umowy, Narusżenie obowiązku ochrony danych, powoduje
odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach
Wynikającvch z kodek5u cywilnego),

§6
Warunki platności

1. Wartość Pojazdu Wraz z Wyposażeniem wskazanym w formularzu oferty Wynosi:

.......,....,.,....,.,.,,...,.,.,.,. zł brUtto {słoWniei ,.,....,..,,.,.,..,., zł brutto) W tym podatek VAT
,......,..,% W kWocie,.,...................... zl.

2, Za Wykonanie przedmiotu umowy Finansujący otrżyma Wynagrodżenie z8odne ze

złoźoną ofertą.
1) Łączne Wyna8rodzenie Wykonawcy z tytułu Wykonania niniejsżej Umowy Wynieslc

maksyma|nie zł brutto (słownie: zł brutto) W tym
podatek VAT..,,.,.,.,.% W kwocie .,......,.,..,.,..,.,,.,. zl, i obejmuje Wszystkie koszty związane
z Wykonaniem niniejszej Umowy, na które składają się stałe raty leasingowe z

uwzględnionymi kosztami serwisu oraz kaucja/opłata początkowa,

l,
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2) stałe raty dla pojazdu łącznie W Wysokości ,.,......,................. zł brutto (słownie:
zl brutto) W tym podate k VAT ,.,,,.,,,,,% W kwocie ,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,. zł), platne

mleslęcznle.
3) Łączna maksymalna opłata końcowa za pojazd W WYsokoścj (10% Wartości początkowej

przedmiotU lea5inBu) ,.,.,..,..,.,.,....,.,.,....,....,., zł brutto (słoWnie:.,.,.,.,..,.,..,.,.,, żł brutto)W
tym podatek VAT .,.,.,.,..,% W kwocie ,.,,.,.,..,.,.,,,..,.,.., zł), płatna po zapłaceniu Wszystkich
rat leasin8owych i na podstawie odrębnej Umowy W przypadku skorzystania z prawa
wykupu Pojazdu, z zastrżeżeniem § 9.

3, Wykonawca najpóźniejW dniu zawarcia Umowy sporządzi i przekaże Korzystającemu do
akceptacji harmono8ram oplat leasingowych.

4, Wartość Wynagrodzenia, o którym mowa W ust. 2 obejmuje Wszystkie koszty związane z

realizacją prżedmiotu Umowy, lącznie ztransportem, uruchomieniem, przeszkoleniem
kierowcóW oraz ubezpieczeniem do chwiljodbioru pojazdu przez ZamaWiającego,
dostarczenia instrukcji obslu8j W języku polskim W postaci papierowej i elektronicznej,

5, Termin płatności rat leasin8owych Wynosi do 30 dni od daty doręćżenia praWidlowo
Wypelnionej faktUry Zamawiającemu,

6, strony ustalają, że za datę żapłaty UWaża się datę obciążenia rachunku ZamaWiająCe8o,
7, Zaplata należności dla Wykonawcy nastąpi na rachunek Wykonawcy:

Bank|,,,,,.,.,,,...,,....,,...,.

Nr rachunku: .,.,...,.,.,,

8, Prżyjęcie przedmiotu Umowy określone8o W § 1 nastąpi na podstawie protokołu
odbioru podpisane8o przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, Protokół odbioru
bez żastrzeżeń będżie podstaWą do WystaWienaa prżeż WykonaWcę faktury VAT.
Dostawa pojazdu nastąpi do 5iedziby Zamawiającego bezpłatnie przez WykonaWcę,

9, WykonaWca uwz8lędnił W ofercie pokrywanie kosztóW:
1) Naprawy pojazdóW W Autoryzowanej stacji obsłu8i (W tym Wyceny, robociżna, części

zamienne - oryginalne lub uznane przez producenta zamienniki);
- Każdorazowo pod5taWą refakturowania ewentualnych kosztÓW naprawy na

ZamaWiającego będzie pisemne uzasadnienie Autoryzowane8o serwisu obslu8i lub
uprawnione8o rzecżoznawcy Wykonawcy W5każujące jednoznacznie na
nieprawidłową eksploatację pojazdu przez Zamawiającego, przedstawione
Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku rozbieżności W ocenie zamaWiająCego i

Wykonawcy, WykonaWcy przysługuje prawo do powotania, W cią8u 3 dni
kalendarzowych od otrżymania uzasadnienia, wlasnego rzeczoznawcy w celu
sporządżenia oceny Pojazdu.leśli rożbieźności pomiędży Wycenami będą Większe
niż 15% będzie to podstawą do W5pólnego powołania niezależne8o rżeczoznawcy,
które8o opjnia będzie dla stron ostate€znie Wiążąca, Kosżty powołania takie8o
rżeczoznawcy ponoszą Strony po połowie, chyba, że Wycena jednej ze stron okaże
się błędna, to taka strona ponosi koszty rzeczożnawcy.

2) Wszelkich opłat administracyjnych [za Wyjątkiem mandatóW (z Wylączeniem sytuacji
8dy W momencie Wykroczenia Pojazd nie był W użytkowaniu Zamawiające8o np.
przejazdy serWisowe), opłaty za prżejazd dro8ami płatnymi i autostradaml, opłaty za
postój W strefie platne8o pa rkowania, 8araźowa nie] W związku z posiadaniem PojazdU,
W szcżególności oplata za abonament od radioodbiornikóW i opłatę za korzystanie ze
środowiska.

1
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10, WykonaWca zoboWiązany jest umieścić na fakturze zapis: ,,Wierzytelności, jakie mo8ą
powstać przy realizacji niniejszej Umowy u Wykonawcy W stosunku do ZamaWiające8o
nje mogą być prżedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak róWnież cesji lub przeleWu bez
pisemnej Zgody Zamawiającego" oraz zapis, że,,5przedaż dotycży Wykonania Umowy nr

...,..,.,. z dnia,...,....,",

§7
Użytkowanie Pojazdu

Zamawiający zobowiązuje się użyWać Pojażd W 5posób ż8odny ż ich przeznaczeniem,
Wymo8ami ek5ploatacyjnymi itechnicznymi z zachowaniem należytej staranności,
Zamawiający może udostępnić Pojazd Wyłącznie osobom posiadającym czynne prawo
jazdy odpowjedniej kate8orii.
Zamawiający ponosi koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu W szcze8ólności:
1) paliwa,
2) płynu do 5pryskiWaczy i środków do pielęgnacji Wnętrza/karoserii,
3) mycia iczyszczenia pojazdu,
4) parkingóW, garażowania, płatnych dró8 iautostrad,
5) mandatóW (z Wyłączeniem sytuacji gdy W momencie Wykroczenia pojazd nie byl W

użytkowaniu żamaWiające8o np, przejazdy serwisowe).
Powyższe ma zastosowanie zaróWno na terytorium Rżeczypospolitej Pol5kiejjak i poża
jejgranicami.

ZamaWiający 2obowiązuje się do codżiennej obsługi Pojazdu, do której zalicza 5ię

ikontrole pożiomu oleju W silniku, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, płynu do
spryskiWaczy, ciśnienia W oponach oraz ośWietlenia pojazdóW),

ZamaWiający nie je5t uprawniony do dokonyWania trwałych zmian W Pojeździe bez
pisemnej zgody Wykonawcy, W przypadku pozyskania takiej z8ody Wszelkie koszty z

te8o tytułu ponosić będzie zamawiający.
ZamawiającV jest zobowiążany do z8laszanja Wykonawcy Wszelkich okoliczności
objętych 8Warancją lub rękojmią,
Zamawiający zobowiązany jest zawiadamiać WykonaWcę o utracie lub wszelkich
usżkodżeniach Wydane8o mu Pojazdu - W terminie nje dłużsżym niż 5 (pięć) dni
roboczych (rozumianych jako okres od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo Wolnych) od chWiIi poWżięcia Wiadomości o takim żdarżeniu, pod ry8orem
ponośzenia odpowiedzialnościża szkody, Wobec których nie WVkonal on obowiązku
powiadomienia. żamawiający powinien także nieżWłocznie zawiadamiać Wykonawcę o
innych istotnych zdarzeniach związanych z uźywaniem Pojazdu, W szcze8ólności o
utracie tablic rejestracyjnych, zatrzymaniu Pojazdu prżez Policję lub inne or8any
uprawnione, a także o istotnych Wadach Pojazdu, które ujawnią 5ię W toku ich użyWania,

ZamaWiający zobowiązuje się nie używać Pojazdu:
1) do jazd Wyści8owych, konkursowych oraz treningóW tych jazd,

2) do naukijazdy,
3} przez osoby będące pod Wpływem substancji odurzających mających WpłyW na ich

śWiadomość i zdo!ność reakcji.
ZamaWiający ośWiadcza, źe nie będzie dokonywał samodzielnie żadnych ingerencji W

obrębie licznika kilometróW, a W przypadku uszkodzenia lUb aWarii licznika kilometróW,
Zamawiający poinformuje o tym WykonaWcę W terminie 24 8od2in od Wystąpienia
u5zkodzenia lub awarii,

7.

8,

9,
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§8
Kary umoWne

strony ustala]ą, że W rażie nie Wykonania lub nienależytego Wykonania lJmowy przysłu8iwać
będą kary umowne:
1, ZamaWiający zaptaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z Winy

Zamawiające8o W Wysokości 20 % Wartości Wynagrodzenia umownego brutto
określonego W § 6 ust, 2 pkt. 1niniejszej Umowy,
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie
leży W interesie publicznym, cze8o nie można było przewidzieć W chWili zaWarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotn€mu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy W
terminie 30 dni od dnia powzięcia Wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca może
źądać Wylącznie Wyna8rodzenia naIeżne8o mU z tytułU Wykonania części umowy,

2. WykonaWca zapłaci Zamawiającemu karę umoWną|
1) ża zwłokę W realizacji przedmiotu Umowy, W Wysokości 0,2 % Wynagrodzenia

umownego brutto określone8o W § 6 ust, 2 pkt. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień
zWloki,

2) ża zwłokę W usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub W
okresie gwarancji, W Wysokości 0,2 % Wyna8rodzenia brutto określone8o W § 6 ust, 2
pkt. 1, za każdy dzień zwtoki, licząc od dnia Wyznaczone8o na u5uniecie Wad,

3) za odstąpienie od umowy z Winy Wykonawcy, W Wysokości 20 % Wyna8Iodzenia
umoWne8o brutto określone8o W § 6 ust, 2 pkt. 1 ninjejszej Umowy.

3. Maksymalna Wysokość Kar UmoWnych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
przekroczy 30% łączne8o Wyna8rodzenia brutto Finansujące8o określone8o W § 6 ust, 2
pkt, 1 ,

4. Niezależnie od nałożonych kar umoWnych Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniające8o na żasadach określonych W Kodeksie
cywilnym, Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, Wygaśnięcie Umowy, nie ma
Wplywu na upraWnienie ZamaWiające8o do dochodzenaa należnych Kar UmoWnych.

5. W przypadku opóźnienia W zapłacie Wynagrodzenia określonego W § 6 ust, 2, Wykonawcy
przysłu8uje prawo naliczania odsetek Ustawowych za opóźnienie,

6. W przypadku wyrząd2enia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez WykonaWcę
obejmować będzie:
1) rzeczywiście poniesione przez ZamaWjającego straty (z o8ranicżeniem

odpowiedzialności odszkodowawczej ż te8o tytułu do 100% Wartości brutto Umowy),
7. Zamawiający może Umniejszyć Wynagrodzenie umoWne Wynikające z faktury, o kwotę

należnych kar umownych, o których moWa w ust.2, po uprzednim pi5emnym
powiadomieniu Wykonawcy o Wysokości i sposobie Wyliczenia kar umoWnych oraz o
potrąceniu,

§9
Wykup pojazdu

1. opcia Wvkupu
Po Wykonaniu Umowy ZamawiającemU prżYstuguje praWo nabycia Pojazdu za cenę
określoną W formuIarzu oferty, ZamaWiający może je Wykonać, pod Warunkiem
uiszczenia Wszystkich oplat i należności Wynikających z Umowy oraz pisemnego
poinformowania WykonaWcy o zamiarze nabycia pojazdu najpóźniej na 7 dni przed
zakończeniem lea5ingu danego Pojazdu.
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1) Kwota Wykupu przedmiotu umowy , zostanie uiszczona przez zamawiającego po
żapłacie ostatniej raty leasingowej za Pojazd. zapłata przez Zamawiająceso faktury
opiewającej na kwotę Wykupu, będzie potwierdzeniem przeniesienia na

ZamaWiającego prawa Własności PojazdU. Faktura na kwotę WykupU zostanie
Wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu Pojazdu. Z terminem
płatności 30 dni licząc od dnia otrżymania prawidłowo Wystawionej faktury,

2) Nabycie przez Zamawiającego Pojazdu nastąpi na podstawie umowy sprzedaży
podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. W przvpadku, Pdv Korzvstaiacv nie zamierźa realiżować prawa do nabvcia poiazdu

sto5uie sie poniższe postanowienia:
1) Jednocżeśnie ze zWrotem pojazdu ZamaWiający zWróciWszystkie kluczyki, steroWniki,

pilotv, dokumenty, dokumentację techniczną i akcesoria otrzymane przy Wydaniu
pojazdu, W chwili żWrotu Pojazd powjnien być umyty i czysty Wewnątrz. Pojazd
2ostanie zwrócony W stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu żużycia będącego
następstwem zwyczajnego korzystania z pojazdu zsodnie z Warunkami Umowy,

8Warancji i instrukcji obsłu8i,
2) W momencie zwrotu, stan pojazdU zostanie 5prawdzony przez eksperta Wyznaczonego

p12ez Wvkonawcę. Z czvnności tych zostanie sporządżony protokól zdaWczo-odbiorczy
opisujący stan pojazdu iWskazujący ewentualne uszkodzenia oraz braki w wyposażenlu
i dokumentach Pojazdu. W szcze8ólności, W protokole żostanie określone, cżV

spełnione zostaly obowiązki Wskazane W pkt 1powyżej, W protoko|e zdawczo
odbiorcżVm zostanie określonYtakże stan Wskazania licznika kilometróW, zamawiający
ma prawo uczestniczyĆ We Wszystkich czynnoŚciach związanych ze zwrotem pojazdu,

3) W przypadku rozbieżności co do oceny stanu pojazdu, strony powotają niezależne8o
rzeczoznawcę W celu 5porządzenia prżez nie8o ekspertyzy dotyczącej stanu
technicżnego Pojazdu, Ekspertyza ta będzie dla stron ostatecżnie Wiążąca. Koszty

sporządźenia ekspeńyzy ponoszą Zamawiający iWykonawca W róWnych cżęściach
5olidarnie. W przypadku, 8dy Wartość u5zkodzeń Pojazdu oszacowana przez

niezaleźnego rżeczożnawcę będźie niżsża od oceny dokonanej przez Wykonawcę,
całość kosztóW ek5pertyzy pokryje Wykonawca,

4) Ekspertyza, o której mowa powyżej lub protokół zdawcżo-odbiorcży będżie podstawą

do obciążenia Zamawiającego kosztami potrzebnymi dla przywrócenia Pojazdu do
należyte8o stanu z uwz8lędnieniem żużycia będącego następstwem żWyczajnego
korzystania z pojezdu,

5) W przypadku dokonania przez Zamawiające8o jakichkolwiek żmian W pojeździe, bez

z8ody Wykonawcy, decyzję o przywróceniu stanu poprzedniego lub żatrżymaniu
ulepszeń prżez Wykonawcę bez zWrotu ich Wartości podejmuje Wykonawca.

6) Zwrot Pojazdu będzie Uznawany za dokonany z chwilą podpisania przez

ZamaWiające8o i WykonaWcę lUb ich upoważnionych przedstawjcieli protokotu

zdaWczo-odbiorcze8o. Koszty zWrotu PojazdóW obciążają WykonaWcę,
§10

osobyodpowiedzialne ża realizacjęzamóWienia
1. Zamawiający Wyznacza koordynatora W osobie: p. ....,.,.,,.,.,.,.,,...,,....,.,.....,.,....,, który

będzie Wspólpracować z przedstawicielem Wykonawcy.
2. WYkonaWca Wyznacza p, ..,....,...,,.,,.,.,..,.,.,.,..,.,..,.,....,....,.,, jako osobę odpoWiedzialną ża

Wykonanie postanowień niniejszej Umowy.
3, żmiana osób jest dopuszcżalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy, a dla jej

Ważności Wyma8ana jest forma pi5emna,

10
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§11
postanowienia końcowe

1. sprawy sporne Wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdą polubownego
rozwiązania, będą rozstrzy8ane prZeZ sąd powszechny WłaściWy miejscowo dla
ZamaWiające8o.

2, W 5prawach nieuregulowanych umoWą mają zastosowanie przepjsy Kodeksu cywilne8o
oraz poWszechnie oboWiązuiące pr7epi5y prawa,

3, Wsżelkie zm ia ny W umowie Wyma8ają uzgod n ienia i formy pisem nej pod ry8orem
niewaźności.

4, UmoWę sporząd2ono W dWóch jednobrzmiących e8zemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron,

§12
zalącżniki

zalącznikami do niniejszej Umowy są i stanowią jej inte8ralna część:
1. Zapytanie ofertowe Wraż ż załącznikami j odpowjedziami. zmianami Wynikłymi W

toku postępowania przetargowego,
2. oferta Wykonawcy
3. Wzórprotokoluzdawczo-odbiorczego

ZAMAW|AJĄCY WYKONAWCA

11
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Załącznik nr 3 do umowy WykonaWczej

PROTOKÓŁ ZDAWCZo-0DBlORCZY

ź dnia.,,,,.,....,.,.,,.,..,....,..,.

Poiazdu z8odnie z zawartą UMoWĄ nr ,,./2022 zawańą W zlocieńcu W dniu ...............2oz2l.

1, PRZEDMloT UMoWY:
Przedmiotem Umowy jest dostaWa: Leasing operacyjny pojazdu osobowe8o - 1 szt. o

parametrach opisanych W oPZ Nr 1a szczegółowe8o opisu WarunkóW Udżielenia ZamóWienia,

która stanowi integralną część Umowy,

2. zAMAWlAlĄcY|

samodżielny publiczny zaktad opieki zdroWotnej szpitalspecJ'a!istyczny MsWiA
78-520 zlocie niec, ul Kańsko 1

W imienilr, które8o odbiolu dokonuje:

3, WYKoNAWCA

W im]€n u, któlego pr.ekazan]a dokonują:

L,p, Nr VlN

1

nażwa pojazdu:

producentI

typ, modelI

rok produkcji: 202...

1
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4. zAMAWlAJĄcY potWierdza, że otrżymal Wraz ż dostarcźonym pojażdem:
. ksiąźkę 8warancyjną producenta dostarczone8o pojazdu;

. dowód rejestracyjny pojazdu, kafte pojazdu wlaz z tab icami rejestracyjnymi;

. polisę ubezpieczenia pojazdu Ac, oc, NNW;

. Wvld/ wyposaze,r,a dodatkoWe8o;

. instrukcjęobsł{r8iwjężykupolskimj

. książkę prże8|ądów serwisowych i dokumentację techniczną z harmonogramem obowiązkowych
prze8lądÓW;

. Wyc,ąg zp ŚWiade(lWa ho-1ologacjli

. ]nnedokumentyokreślonewżapytaniuofertowym

. wykaż autoryzowanych 5erwisów w tym co najmniejjeden, który ma lokalizację w odległości
maksymalnie do 150 km od siedzibY Zamawiającego,

5. ZAMAW|A.JĄCY potwierdza prawidłowe Wykonanie prźez Wykonawcę żakreau prżedmiotu

. Dostawa pojazdt] zgodnie z Warunkami okleślonym] w !mowie,

. pojazd został dostarczony i uluchomiony w mieJscu wska2anym p12ez zamawiającego,

. pojazd spelnia wymagane parametly technlczno - użytkowe (zalącznik do protokołu),

. wykonawca przeszkolił użytkowników w zakresle obslugi l zasad eksploatacji dostarczonego
pojażdU,

4. WykonaWca udżiela gwarancji na okresI

. _ mie5iące- gwalancja na podzespoly mechanicżne, elektrycżne i eIektronlczne pojaZdu;

tj, do dnia

. minirnUm36 mie5ięcy gwarancja na powłokę lakiern]czą;

tj, do dn]a

. mininrum72 mieS ęcy _ gwalancja na peńorac]ę e ementów nad\łożia;

AutoryzowanY selwi§ (gwarancyiny i pogwarancyjny}, lokalizacja (w odl€głości maksymalnie do 150 krn

od siedzlby za maWiające8o,):

tel,/fax I

e-mailI

5, UWa8i iza5trzeżenia:

tel,
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Parametry techn iczno - użytkowe

Załącznik
do protokolu zdawczo-odbiorczego

ż dnia,.,....,.......,.,...

Lp. Nazwa i opis parametru lub funkc'i poiazdu TAK/NlE
1, )oja2d fabrycznie noWV - nieużVWanV
2- ]ok produkcji minimum 2021
3, ;amochód osobowy segment c

I 6WARANcJA

1,
swarancja na podzespoły mechaniczne, elektrycżne jelektronicżne pojazdu minimum
z4 miesiące od dnia odbioru samochodu
swarancja na powłokę lakiernicżą minimum 36 miesięcy od dnia odbioru samochodu;
]Warancja obejmuje łuszczenie się powłoki lakierniczej, niedoktadności W pokryciu
akierem elementóW nadwozia, zbyt cienką powłokę lakierniczą oraz Występowanie
.abrudżeń w lakierże pokrywaiącym samochód

3,
swarancja na perforację elementóW nadwozja minimum72 mie5ięcy od dnia odbioru
jamochodu; dotyczy usterek zWiązanvch ż korożią posżVcia poiażdLl

ll NADWozlE

1-
)ojazd o nadWoziu zamkniętym z dachem o konstrukcjioraz poszyciu Wykonanym ż
rletalu, 2 licżbą miejsc siedzących dla 5 osób (W tym kierowca).

2. ryp nadwozia: Hatchback 5 drzwiowy lUb sedan

3,
;kładane siedzenia tylne (dzielona kanapa 1/3 i 2/3)- w celu powiększenia prżestrzeni
JagaźoWej

lll slLNlK l UKŁAD zAsltANlA
1- lodżaj paliwa: benżYnowy lub oN
2. \4oc netto silnika: 87 _ 150 kW
3, )ojemność 5kokowa: 1 100 - 1900 cm3

ikrżyn]a biegóW manua]na m]nimum 5 biegowa + bie8 Wsteczny

5,
z{rżycia paliwa Wedlu8 procedury pomiarowej WLTP (żuźycie W cyklu miesżanym): do
]l/100 km
:misja 8ażÓW tj: zaniecżyszczeń tlenku ażotu (Nox), cżąsteczek statych (PM),
r'r'ę8lowodór (Hc) oraz tlenku Węgla (co), zgodnie z normą minimum €URo 6

lV UKŁAD HAMULCOWY

1,
Jkład hamulcowy musi być Wyposaźony W uklad zapobie8ający blokowaniu kół pojażdu
Jodcżas hamowania (ABs)
;ystem Wspomagania na8łe8o hamowania

UKŁAD KlERoWNlczY
1, łspoma8anie ukladu kierowniczego
2. ]e8ulacja kolumny kierownicżej W dWóch piasżczyznach

Vl UKŁAD NAPĘDOWY
l. lektroniczny system stabiliżacji toru ]'azdv EsP

;ystem kontroI trakcji ASR
], Jkład żapobiegaj'ący pośliżgowi kól przy ruszaniu pojażdu

l,

l,
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Vll KOŁA JEZDNE
1, (ola jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem beżdętkowym
2. (omplet 4,ech kół ż 08umieniem letnim z fabrycżnej ofeńy producenta

3,
)ojażd mu5i być Wyposażony W pełnowymiarowe koło zapasowe (fel8a + opona) ) lub
@ło dojazdowe identyczne ż kolami opisanymi W pkt. 2,

4,
aastosowane żespoły opona/koło na poszcżególnych osiach pojażdu opisane W pkt. 2,

)raz 3, musza bvć zgodne ż danvmi ze świadectwem żgodności wE poiazdu bażoweso

5.
fpony muszą być fabrycżnie nowe i homolo8owane. Zamawiający nie dopuszcża opon
JieźnikowanYch

Vlll NsTAtAcJA EtEKTRYczNA
1, nstalacja elektryczna o napięciu żnamionowym 12V Dc (,,r'na masie)

2- Ąkumu ator o najwlęksżej pojemności z fabrycznej ofeńy producenta pojazdU

3, Ąlternator o największej mocY ż fabrycżnej oferty producenta pojazdu

lx WYPOSAŹENlE POJAZDU
1, rrzypUnktowe pa5y bezpieczeństwa dla Wsżystkich miejsc siedżących

iygnalizacja niezapięcia pasóW bezpieczeństwa kierowcy iWsżystkich pasażeróW
)oduszkigazowe prżednie i boczne, co najmniejdla l rzędu siedzeń

4- lagłóWki przednie i tylne re8ulowane
lektrycżnie opusżczane i podnosżone sżyby co najmniej drzwi przednich

lektrycżnie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Re8ulacja fote]a kierowcy, co najmniej W dWu płaszczyżnach

8, Ąutomatycżna klimatyzacja z filtrem przeciw pyłowvm

9,

adioodbiornik montowany na liniifabrycznejż systemem nagłośnienia dla co najmniej
rzędu siedzeń

)połączenie telefonu za pomocą Bluetooth
) sniazdo UsB

10, :abryczna nawigacja satelitarna - z możliwością aktualizacji

11, ry na szyba podgrzewanź

t2- y'/ycieracZka tylnej szyby

13, zabezpieczenie: Alarm lub lmmobiliżer

14-
(omplet dywanikóW 8umowych dla l i ll rzędu siedzeń z ofeńy producenta/impońera

15, :żujnjki parkowania przód itył
16, )rżednie śWiatla przeciwmgłoWe

77,
Vlanimum dwa komplety klucżykóW/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnyr
.amkiem

18, 3niazdo zapa nicżki

19, Ąptecżka samochodoWa

20. 3aśnica prosżkowa typu samochodowego, posiadająca odpowiednicertyfikat cNBoP
27, rrójkąt ostrzegaWcZy po5iada]ącY homo ogację

22,

lestaw podręcznych narżędżi, W którego skład Wchodzi, co najmniej:
l} podnośnik samochodowy dostosowany do DMc pojazdu,

]) klucz do kót,

:) Wkrętak/klucz dostosowany do wkrętÓW zastosowanych W pojeźdżie,

J) klucz umożliwiaiący odłączenie żaciskóW akumulatora,

23.
\4iejsca transportowe dla Wsżystkich elementÓW wyposażenia pojazdu 8Warantujące ich
1ie przemieszczanie się podcżas jazdy pojazdem

l,

],



Ledsing pojazdu osobowego

x LAKlER l KOLORYSTYKA POJAZDU

1.

y'Vykonawca prżedstawi propozycję co najmniej 4 stonowanych koloróW lakieróW z
Jficja lnej oferty handlowej, Zamawiający dokona Wyboru kolorów lakierów spośród
uaoferowanych przez WykonaWcę na etapie podpisywania !mowy, Wykonawca zażnaczy
)ferowane kolory lakieróW W oficjalnym katalogu producenta/jmportera poiazdu i
10star(ly do ZamaWiająCe8o W dniu podpisania umowy

2. _akier tżw metalik

3,

14ateriałV obiciowe siedzeń l i ll rżędu oraż Wsżystkich elementóW Wykońcżenia Wnętrza
]ojazdu znajdujących się poniżej linii sżyb mu52ą być W kolorze ciemnym, łatwe do
Jtrzymania w czystości.

4-

r'r'YKAZ AUToRYzoWANYCH sTAcJ l oBsŁUG l Po]AZDÓW (nazwa iadres) żatączyć.
lamawiający Wymaga Wskazania prżez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryżowanej
jtacji obsłu8i pojażdóW która ma lokaliżacjĘ W odleglości maksymalnie do 150 km od
;iedziby ZamaWiającego

Xl WYMAGANlA DOTYCZĄCE LEASlNGU
1, -ea5ing W Wa ucie: PLN

]odzaj rat leasin8owych: róWne
3, f kres leasingu: 12 mjesięcy
4- Wartość rat: 12 róWnych rat

Termin płatności rat leasin8owych - zgodnie ż harmono8ramem
Wartość Wykupu: 10% Wartości po]'azdu

Wydanie przedmiotu leasingu: maX do 3 tYgodni od dnia zawarcia umowy

xll ZAKREs UBEzPlEczENlA: Pełen pakiet ubezpieczenia(oc, Ac, NNW}
oc posiadaazv poiazdów:

W zakresie określonym ustaWą ż dnia 22 maja 2003 r, o ubezpiecżeniach
obowiążkowych, Ubezpiecżeniowym Funduszu GWarancyjnym i Polskim Bjurue
Ubezpiecżycieli Komunikacyjnych (t,j, Dż. U. z 2021, poż, 854 ze żm,},

NNW -W zwiazku z uźvtkowaniem poiażdóW meahanicznvch {10000 zł na iedno
mieisce - svstem mieisc)
1. Ubezpjeczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy ż pasażeróW'
2. Prżedmiotem ubezpieczenja będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwvch

WypadkÓW poWstałych podcza5:
a. podcżas Wsiadania do pojazdU i Wysiadania z pojazdu
b. podcżas przebywania W pojeździe W prżypadku żatrzymania pojazdu lub postoju

na trasie jazdy,

c, podcżas naprawy pojazdu na trasie jazdy,

3, W ramach sumy ubezpieczenia lJbezpiecżyciel powinien 8Warantować następujące
śWiad.2enia:

a) ŚWiadczenia z tytułu trwałe8o uszczerbku na zdrowiLl będącego następstwem
njeszczęśliwe8o Wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpiecżenia W
jakim ubeżpieczony doznał trwale8o uszczerbku, W Wysokości 1% sumy
ubeżpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

b) śWiadczenia z tytułu Śmierci zaistniałej w Wyniku NNW W Wysokości 1oo% sumV
ubeżpieczenia,

c) zWrot kosżtóW nabycia (W złotych)środkóW pomocniczych i protez
proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie Wjęce]'niż do WysokoŚci
10% sumV ubezpjeczenia,

L
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d} zWrot kosztóW leczenia (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwalego
usżczerbku lecz nie Więcej niź do WysokoŚci 10% sumy ubeżpiecżenia,

e) zwrot udokumentowanych kosztÓW transportu zwłok od miejsca z8onu do

mieisca pochowania,

3,

Ubezpiecżenia Auto-casco (,,Ac w ruahu i postoiu" oraż ,,Ac kradzież". suma
ubezpieczenia powinna odpowiadać Wartości poiazdu W dniu zawarcia umowy
ubezDieczenia)
1, Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe W pojeździe bądź je8o

Wyposażeniu polegające na uszkodzeniU pojazdU W żWiążku z ruchem i postojem
W5kutek:
a) nagłego działania sily mechanicznej W chWili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z

zewnątrz pojazdu: innym pojażdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
b)działania osób trżecich, W tym róWnaeż Włamania;
c) usżkodżeniu lub utracie pojażdu wskutek następujących żdarżeń losowych:

- powodzi,zatopienia, uderzenia pioruna, poŻaru, Wybuchu, opadu
atmosferycżnego, hura8anu, osuwania lub zapadania się ziemi,

, nagłego działania czynnika termicznego lub chemiczne8o pochodzącego z

żewnątrz pojazdu;

d) Llsżkodżeniu Wnętrza po]'azdu przez osoby, których przewóz Wymagany był
pol,.lebą ud7ielenia pomocy medycznej;

e) kradlieży poja7du, je8o części lUb wyposazenia;
f) uszkodzeniu pojazdu W następstwie je8o zabrania W celu krótkotrwałego użycia,

kladlieży poja7dU, jego Części lub Wyposalenia.
2, Przedmiot ubezpieczenia: pojażd Wra2 z Wyposażeniem podstawowym oraz

wyposaźen jem dodatkowym,
3, Bez zastosowania udziału Własne8o W szkodach ,,Ac W ruchu i postoju" oraz,,Ac

kradzież",
4. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona od pełnej WartoŚci samochodu Wraż z

podatkiem VAT,

5. W 5żkodach pole8ających na uszkodzenju ubezpiecżonych pojazdóW przy ustaleniu
Wartości szkody nie będ2ie potrącane zużycie eksploatacyjne częŚcizamiennych
zakwalifikowanych do WymianY - zniesienje amortyzacji,

6. Na Wvsokość WVpłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie
przez Ubeżpieczonego prżepisÓW,,PraWa o ruchu drogowym",

7. Likwidacja szkód poprżez beztotóWkową naprawę W autoryżowanym serWisie

8. W prżypadku braku naprawy ro2liczenie kosztorysowe,
9. Zakres terytorialny: RP ora2 UE,

10, stała suma odszkodowania -suma ubezpieczenia pojażdóW nie podlega
pomniejszeniu o Wyplecone odszkodowania oraz utratę WartoŚci pojażdu (brak

konieczności do ubezpieczania po jażdu po szkodzie).

xlll NFORMACJE DODATKOWE.
;amochody powinny spelniać Warunki, od których Właściwe przepisy prawa W tym
Jstawy z dnia 20 cżerwca 1997 r PraWo o ruchu drogowYm uzależniają dopuszcżenie
lanego pojażdu do ruchu na terytorium Rą potwierdzone śWiadectwem homologacjidla
lanego samochodu lub śWiadectwem homologacjidla danego typu pojazdu,

t.
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