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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Akademia Pomorska w Słupsku 

ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk 

fax (59) 8405 444 

Adres strony internetowej: www.apsl.edu.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 

PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów w formie leasingu operacyjnego na 

okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu, ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC, AC NNW 

Assistance) przez okres 12 miesięcy, spełniającego wymagania techniczne określone przez 

obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym 

warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 

U. z 2012r. poz.1137 j.t.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, mające homologację, 

wystawioną zgodnie z ustawą- Prawo o ruchu drogowym. Pojazd będzie użytkowany na terenie 

Europy.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 

 

Część 1- Dostawa samochodu typu kombi do przewozu osób   

Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

66114000-2 usługi leasingu  

34110000-1- samochody osobowe 

 

Część 2 – Dostawa samochodu dostawczego 

Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

66114000-2 usługi leasingu 

34136100-1- lekkie samochody półciężarowe 

34110000-1- samochody osobowe 

 

http://www.apsl.edu.pl/
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Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, 

należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części 

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

 

1) Przekazanie wraz z przedmiotem leasingu kompletu dokumentów: karty pojazdu, karty 

gwarancyjnej pojazdu, dowodu rejestracyjnego pojazdu, polisy ubezpieczeniowej 

potwierdzającej ubezpieczenie samochodu, instrukcji obsługi (w języku polskim), wyciągu 

ze świadectwa homologacji pojazdu (w języku polskim), dokumentu potwierdzającego 

spełnienie normy emisji spalin. 

2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

3. Wymagania dotyczące umowy leasingu operacyjnego: 

1) Waluta w polskich złotych, 

2) Opłata wstępna stanowi  

Dla części 1: 

10% wartości przedmiotu zamówienia, (termin płatności nie może być wcześniejszy niż 

następny dzień po zarejestrowaniu pojazdu), 

Dla części 2: 

5% wartości przedmiotu zamówienia, (termin płatności nie może być wcześniejszy niż 

następny dzień po zarejestrowaniu pojazdu), 

3) Wartość wykupu przedmiotu leasingu w 60 miesiącu umowy stanowiąca  

Dla części 1: 

10% wartości netto przedmiotu umowy 

Dla części 2: 

15% wartości netto przedmiotu umowy 

4) Okres finansowania- 60 miesięcy w równych ratach przez cały okres leasingu (59 rat 

plus 1 czynsz inicjalny), 

5) Rejestracja pojazdu. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 / 7. 
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IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia –   

Część 1 – 15 tygodni od podpisania umowy. 

Część 2 – 25 tygodni od podpisania umowy. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych 

wymagań w tym zakresie.  

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiającego żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 

VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tj. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
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złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126). 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku 

ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których 

dopuszczalna jest forma pisemna. 

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

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 

76-200 Słupsk, Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 

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

elektroniczną winny być kierowane na adres: zampub@apsl.edu.pl, a faksem na nr (59) 8405 444 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
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bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Magdalena Wyrwa, Iwona  Zagdan; 

2) w kwestiach merytorycznych – Krzysztof Hubisz. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 

osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

Nie dotyczy.  

 

IX.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania 

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a 

także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 
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3) w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego należy złożyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia (na załączniku nr 1). 

4) Formularz cenowy (załącznik nr 4). 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 

Oferta na dostawę dwóch samochodów w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu  dla 

Akademii Pomorskiej w Słupsku. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu ……. r. o godz. 10.30  

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 

są jawne bez zastrzeżeń. 
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13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

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

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

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 

zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 

oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 

wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 

umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk  

w Kancelarii Ogólnej – pok. 35 do dnia 27 października 2017 r., do godziny 1000 i zaadresować 

zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Biuro Gospodarowania Majątkiem, w dniu 27 

października 2017 r. o godzinie 1030. 
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5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.apsl.edu.pl informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 4 do SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w  kryteriach: 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

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

                            Cena badanej oferty 

http://www.apsl.edu.pl/
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Okres 

gwarancji 
10%  10  

 

             Okres gwarancji w ofercie badanej 

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

Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert 

UWAGA: Kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji” 

dotyczy okresu gwarancji na podzespoły mechaniczne. 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i 

nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty 

odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 

Zużycie energii 

/E/ w MJ/km 
10% 10 

Najniższe zużycie energii ze wszystkich ofert 

E= ----------------------------------------------------------- x 10   

Zużycie energii w ofercie badanej 

Emisja 

dwutlenku 

węgla /W/ w 

g/km 

10% 10 

Najniższa emisja dwutlenku węgla ze wszystkich ofert 

W= --------------------------------------------------------  x 10   

Emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej 

Emisja 

zanieczyszczeń 

/Z/ w g/km 

10% 10 

Najniższa emisja zanieczyszczeń ze wszystkich ofert 

Z= -----------------------------------------------------------------      

x 10  

Emisja zanieczyszczeń w ofercie badanej 

RAZEM 100% 100   

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G + E +W + Z 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”, 

E – punkty uzyskane w kryterium „zużycie energii” 

W - punkty uzyskane w kryterium „emisja dwutlenku węgla”, 

Z -  punkty uzyskane w kryterium „emisja zanieczyszczeń” 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 

opisanego w tabeli powyżej. 
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5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 
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Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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

 

XVIII Załączniki 

 

Nr Nazwa załącznika: 

1  Opis  przedmiotu zamówienia  

2 Projekt umowy 

3 Oświadczenie o spełnianiu warunków i 

niepodleganiu wykluczeniu    

4  Formularz cenowy    

5 Formularz oferty   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Załącznik nr 1 

 Opis przedmiotu zamówienia  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU- CZĘŚĆ 1 

 

DOSTAWA 1 SAMOCHODU TYPU KOMBI DO PRZEWOZU OSÓB 3 RZĘDY SIEDZEŃ 9 

OSOBOWY W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z PRAWEM OPCJI WYKUPU WRAZ Z ICH 

UBEZPIECZENIEM W ZAKRESIE AC, OC, NWW, ASSISTANCE 

Wymagane warunki techniczne 

1. Rok produkcji 2017 lub 2018 

2. 

Silnik DIESEL  

Pojemność skokowa powyżej 1500 cm3  

Mocy min. 140 KM 

3. Kolor nadwozia: biały, szary, niebieski 

4. Skrzynia biegów manualna min. 6-biegowa 

5 Rozstaw osi min 3400 mm 

Parametry techniczno-funkcjonalne 

6. Samochód zarejestrowany na 9 osób 

7. 
Kolorystyka wnętrza (tapicerka): ciemna 

 

8. 

Komplet opon letnich na felgach stalowych  

+ komplet opon zimowych na felgach stalowych 

 - (minimum 16”)  

9. Rodzaj napędu: przednia oś 

10. 
Wymagania minimum Dyrektywy CEE EURO 6 

w zakresie emisji spalin 

11. ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy), 

12. Poduszka powietrzna min. dla kierowcy i pasażera z przodu 

13. Centralny zamek, immobilizer 

14. Klimatyzacja (min. manualna) 

15. Wspomaganie kierownicy 

16. Ogrzewanie szyb: min. tylna 

17. Elektryczne sterowanie szyb min. przednie 

18. Radio fabryczne z odtwarzaczem CD  

19. System AdBlue nie jest wymagany  



 

   
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU- CZĘŚĆ 2 

 

DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z PODWÓJNĄ KABINĄ 7 OSOBOWY W FORMIE 

LEASINGU OPERACYJNEGO Z PRAWEM OPCJI WYKUPU WRAZ Z ICH UBEZPIECZENIEM                

W ZAKRESIE AC, OC, NWW, ASSISTANCE 

Wymagane warunki techniczne 

1. Rok produkcji 2017 lub 2018 

2. 

Silnik DIESEL  

Pojemność skokowa powyżej 1900 cm3  

Mocy min. 100 KM 

 

3. Kolor nadwozia: biały, szary, niebieski 

4. 

 

Skrzynia biegów manualna min. 6-biegowa 
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Rozstaw osi min 4000 mm 

Długość skrzyni ładunkowej min. 2600 mm 

Zabudowa skrzyni ładunkowej do wysokości kabiny pasażerskiej 

 

Parametry techniczno-funkcjonalne 

6. Samochód zarejestrowany na 7 osób  

7. 
Kolorystyka wnętrza (tapicerka): ciemna 

 

8. 

Komplet opon letnich na felgach stalowych  

+ komplet opon zimowych na felgach stalowych 

 - (minimum 16”)  

9. 
Rodzaj napędu: przednia oś 

 

10. 
Wymagania minimum Dyrektywy CEE EURO 6 

w zakresie emisji spalin 

11. Wyposażenie: ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy) 

12. 
Poduszka powietrzna min. dla kierowcy i pasażera  

z przodu 

13.  Centralny zamek, immobilizer 

14. Klimatyzacja (min. manualna) 



 

   
 

 

15. Wspomaganie kierownicy 

16. Ogrzewanie szyb: min. tylna 

17. Elektryczne sterowanie szyb: min. przednie 

18. Radio fabryczne z odtwarzaczem CD 

19. System AdBlue nie jest wymagany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Załącznik nr 2 

Projekt umowy 

U M O W A Nr …..… 

zawarta w ………………. dnia ………………… roku pomiędzy: 

pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-28-460 

reprezentowaną przez: 

……………..  zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 

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

mającą siedzibę w ......................................reprezentowanym przez:  

.........................................................................zwanego w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, po przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych nr……..w dniu……, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 

marki………model……typ……rok produkcji………  w formie leasingu operacyjnego na 

okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu, zwanego dalej „Samochodem”, „Przedmiotem 

Leasingu” lub „przedmiotem Umowy”, świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną także: SIWZ), oraz 

specyfikacją techniczną samochodu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć i oddać Zamawiającemu do używania, fabrycznie nowy 

Samochód o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu 

zgodnym z załącznikiem nr 1 do umowy i ofertą Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że określony w ust. 1 przedmiot Umowy odpowiada pod względem jakości 

wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE. 

4. Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy wykonuje uprawnienia leasingodawcy 

wobec Przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa Przedmiotu Leasingu. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wykupu Przedmiot Leasingu po zakończeniu Umowy (Opcja).  

5. Zamawiający zobowiązuje się do używania Samochodów zgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta Samochodów i celami społeczno – gospodarczymi.  

§ 2 

Wykup Samochodu 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu Samochodu za cenę określoną w ust. 3.  



 

   
 

 

2. W przypadku skorzystania z opcji wykupu Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy 

oświadczenie w formie pisemnej, w terminie nie później niż do 60 dni przed upływem terminu 

zakończenia leasingu.  

3. Zamawiający może wykupić Przedmiot Leasingu:  

1) za cenę …………… PLN netto stanowiącą 15%: wartości Samochodu, wskazanej w § 8 

Umowy, 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu, prawo własności Samochodu  

przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności 

wynikających z niniejszej umowy.                            

5. Wykonawca wyda w dniu otrzymania zapłaty wszystkich rat leasingowych określonych w Umowie 

oraz kwoty wykupu Samochodu/ów określonej w ust. 3 powyżej, Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty przysługujące właścicielowi Samochodu, a w szczególności oryginał/y świadectwa 

homologacji, oryginał/y karty pojazdu.  

6. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa wykupu Zamawiający jest zobowiązany 

na własny koszt do dostarczenia Wykonawcy Przedmiotu Leasingu nie później niż w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zakończenia Umowy. Przekazanie Samochodu nastąpi na podstawie 

protokołu wydania Samochodu.  

7. Strony zastrzegają, iż uszkodzenia, które zostały wykryte i zgłoszone przez Zamawiającego w 

trakcie trwania Umowy, przed dniem zwrotu pojazdu, a które są wynikiem wcześniej 

przeprowadzonych przez Wykonawcę napraw lub innych czynności serwisowych, nie będą 

stanowiły podstawy do obciążenia Zamawiającego kosztami z tytułu naprawy tych uszkodzeń  

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

1. Okres leasingu operacyjnego Samochodów wynosi 60 miesięcy.  

2. Okres leasingu operacyjnego Samochodu rozpoczyna się w dniu przekazania Samochodu 

Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać  Samochód najpóźniej: 

Część 1 – 15 tygodni od podpisania umowy. 

Część 2 – 25 tygodni od podpisania umowy. 

 

 

§ 4 

Przekazanie i odmowa odbioru Przedmiotu Leasingu 

1. Wykonawca przekaże Samochód na parking przy ul. Arciszewskiego 22a w Słupsku z 

zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie przekazania 

Samochodów na co najmniej 3 dni przed tą datą.  

2. Przekazanie Samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi protokołem zdawczo-

odbiorczym, który będzie zawierać w szczególności: opis Samochodu (numer rejestracyjny, datę 



 

   
 

 

produkcji, numer VIN, początkowy stan licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy) oraz datę 

odbioru.    

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z  Samochodem:  

1) instrukcji obsługi Samochodu w języku polskim,  

2) instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia dodatkowego w języku polskim,  

3) książki serwisowej i karty gwarancyjnej w języku polskim  

4) zestawu co najmniej 2 kompletów sterowników uruchamiających centralny zamek oraz 

Samochód,  

5) kopii wyciągu ze świadectwa homologacji w języku polskim,  

6) potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii karty pojazdu,  

7) dowodu rejestracyjnego wraz z tablicami rejestracyjnymi. 

4.  Samochód przekazywany do odbioru Zamawiającemu powinien być:  

1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,  

2) sprawdzony przez Wykonawcę pod względem technicznym i gotowy do użycia,  

3) zatankowany w ilości 20 L odpowiednim paliwem, tj. olejem napędowym, 

4) umyty z zewnątrz i czysty w środku.  

5. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan 

Samochodu i upewni się, że Samochód i jego wyposażenie są zgodne z załącznikiem nr 1 do 

Umowy i ofertą oraz, że brak jest widocznych usterek Samochodu.  

6. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu ma wady lub jest niezgodny z Umową lub gdy brak 

jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają 

wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Leasingu oraz wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków, jednak nie dłuższy 

niż 7 dni.  

7. Do momentu wydania Samochodu (protokolarnego przekazania) Zamawiającemu, Wykonawca 

ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą  Samochodu lub jego utratą.  

8. Za datę przekazania  Samochodu Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu 

zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.  

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach wykonywania Umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania nabycia i dostarczenia  Samochodu. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bez dodatkowych opłat samochód zastępczy dostępny w 

ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania w każdej sytuacji uniemożliwiającej 

korzystanie z Samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym w szczególności na czas naprawy,  

w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej lub szkody całkowitej; w dni robocze i wolne od 

pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych 

parametrach, roczniku nie starszym niż rok od Samochodu będącego w dyspozycji 



 

   
 

 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy samochód zastępczy do miejsca wyznaczonego przez 

Zamawiającego.  

3. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę samochodu zastępczego w zakresie opisanym 

w ust. 2, Zamawiający dokona najmu samochodu od podmiotu trzeciego świadczącego usługi w 

tym zakresie do czasu, gdy Wykonawca nie zapewni samochodu do świadczenia usług zgodnych 

z Umową. Kosztami usługi Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zgłaszania Wykonawcy o wystąpieniu wszelkich okoliczności 

objętych gwarancją lub rękojmią.  

5. Serwis autoryzowany Samochodów wynikający z postanowień zawartych w gwarancji producenta 

lub sprzedawcy znajduje się w ………. (adres), tj. w odległości …… km od Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) korzystania z Samochodu wyłącznie do przewozu osób lub rzeczy objętych działalnością 

Zamawiającego; kierowcami Samochodu będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego,  

2) korzystania z  Samochodu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi użytkowania Samochodu i dróg, warunkami i normami technicznymi oraz 

eksploatacyjnymi określonymi przez producenta Samochodu oraz jego przeznaczeniem i 

wyposażeniem,  

3) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o awarii Samochodu, kradzieży, lub kradzieży 

wyposażenia Samochodu albo o wystąpieniu innej szkody. Jednocześnie Zamawiający w 

przypadku wypadku drogowego lub kradzieży Samochodu lub elementów jego wyposażenia 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Policji i odnotowania danych jednostki 

Policji, która prowadzi sprawę oraz w miarę możliwości uzyskania protokołu policyjnego  

z miejsca zdarzenia. W przypadku kolizji drogowej, Zamawiający może złożyć oświadczenie 

lub uzyskać pisemne oświadczenie od sprawcy bez konieczności powiadamiania Policji. 

Oświadczenie powinno zawierać następujące dane sprawcy i poszkodowanego:  

a) datę, miejsce oraz opis zdarzenia wraz z rysunkiem sytuacyjnym,  

b) markę i numer rejestracyjny samochodu(-ów) uczestnika(-ów) kolizji,  

c) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika(-ów) kolizji,  

d) serię i numer dowodu osobistego i prawa jazdy uczestnika(-ów) kolizji,  

e) numer polisy i nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym został ubezpieczony samochód 

uczestnika(-ów) kolizji,  

f) imiona i nazwiska oraz adresy ewentualnych świadków zdarzenia.  

2. W przypadku utraty przez Zamawiającego dowodu rejestracyjnego, sterowników, pilotów, tablic 

rejestracyjnych lub innych części składowych Samochodu Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca zobowiązuję się do współdziałania w uzyskaniu 

wymienionych dokumentów lub części przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający pokryje 

niezbędne koszty związane z ich powtórnym uzyskaniem.  



 

   
 

 

3. Zamawiający ponosi koszty związane z użytkowaniem Samochodu przez cały czas trwania 

Umowy.  

 

 

§ 7 

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej  na Samochód, o których mowa w § 1 ust. 1 

a) silnik i podzespoły mechaniczne pojazdu - ………; 

b) powłokę lakierniczą - …………; 

c) perforację nadwozia - …………. , 

  

liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla 

Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy. 

2. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdów będą mniej korzystne 

niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w Samochodzie Wykonawca zobowiązuje się 

do ich usunięcia w terminie 7 dni, licząc od momentu zgłoszenia. 

4. W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 

3 okres gwarancji (na wymienione części i elementy) biegnie od dnia podpisania bez uwag 

protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć 

w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad wskazanych w ust. 3 na 

pisemny wniosek (dopuszczalna droga faksowa) Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie 

oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może przekroczyć 

dwukrotności maksymalnych czasów naprawy, tj. 14 dni. 

6. W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże 

przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla Stron. 

7. W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w ust. 6, wynikać będzie, że Zamawiający jest 

uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca. W 

przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte gwarancją, kosztami 

ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający. 

8. Reklamacje Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę faksową) w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku), na adres ………………, nr tel./ faksu ……………… 

 

§ 8 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne brutto 

w wysokości …………… PLN (słownie:……………….), w tym wartość netto …………….. PLN i 



 

   
 

 

podatek VAT …………………. PLN obejmujące wszystkie koszty związane z wykonaniem 

Umowy. Na wynagrodzenie łączne składają się:  

1) wynagrodzenie za samochód typu………… w kwocie brutto w wysokości …………… 

PLN (słownie:……………….), w tym wartość netto …………….. PLN  

i podatek VAT …………………. PLN, w tym: 

a) Samochód , o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a w kwocie brutto w wysokości 

…………… PLN (słownie:……………….), w tym wartość netto …………….. PLN i 

podatek VAT …………………. PLN, w tym: 

 opłata wstępna (pierwsza rata) stanowiąca …..% wartości Samochodu.: …………….. 

PLN netto,  

 wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych: 60 rat leasingowych w łącznej kwocie: 

…………………………… PLN netto,  

 wynagrodzenie z tytułu wykupu Samochodu (opcja), stanowiące ….% wartości 

Samochodu.: ……. PLN netto, 

 

2. W wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, w tym m.in.: leasingu; wszelkich opłat 

pośrednich, transportu pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z 

załadunkiem i rozładunkiem, gwarancji, zapewnienia samochodu zastępczego oraz pozostałych 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatek VAT. 

3. Wykonawca będzie otrzymywał raty leasingowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a miesięcznie, 

z góry, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.  

4. Pierwszą fakturę Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu 

zdawczo-odbiorczego. W ostatniej fakturze Wykonawca uwzględni wynagrodzenie z tytułu wykupu 

samochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa wykupu 

Samochodu, o którym mowa w § 2.  

5. Zestawienie wysokości i terminów wystawiania faktur zawiera załącznik nr 5 do Umowy – 

harmonogramie spłat rat leasingowych.  

6. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach 

określonych w Umowie.  

7. Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 

odbiorze sprzętu. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze.  

8.  Za dzień zapłaty opłat uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 



 

   
 

 

§ 8 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zmiany stawki podatku VAT przez władzę 

ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej  ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowym. 

§ 9 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 24.08.2017 r. poz. 1579). 

 

§ 11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

                          

 

         Zamawiający                                                                                               Wykonawca 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na  

 Dostawę dwóch samochodów w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Akademii 

Pomorskiej  w Słupsku 

 

działając w imieniu Wykonawcy: 

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam 

warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 

wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 



 

   
 

 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 2; 

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 

lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 



 

   
 

 

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

odrębnych przepisów.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

  

 



 

   
 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 Formularz cenowy 

Część 1 

Lp. przedmiot 

cena 

jednostkowa  

samochodu            

- wartość brutto    

(PLN) 

 
ilość 

samochodów 

cena brutto 

 (PLN) 

  a b c d 

I 

DOSTAWA 1 SAMOCHODU TYPU KOMBI DO PRZEWOZU OSÓB 3 RZĘDY SIEDZEŃ 9 

OSOBOWY W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z PRAWEM OPCJI WYKUPU WRAZ Z 

ICH UBEZPIECZENIEM W ZAKRESIE AC, OC, NWW, ASSISTANCE 

1 
Wpłata początkowa 10 % 

wartości samochodu 
…………….. x 1 

………… 

d = a x c 

2 

Leasing samochodu 

osobowego (zgodnie z 

opisem przedmiotu 

zamówienia) 

stała rata 

leasingowa 

……….…….  

 

ilość 

rat 59 
1 

………… 

d = a x b x c 

3 Czynsz inicjalny …………….. x 1 

 

……………… 

d = a x c 

4 

Wartość wykupu przedmiotu 

leasingu stanowiąca 10 % 

wartości samochodu 

…………….  x 1 ……........... 

d = a x c 

5 

RAZEM cena brutto cz. I poz. 1 – 4, w tym 

 

……… 

1.d + 2.d + 3.d + 4.d 

 

podatek VAT 

 
……........... 

cena netto ……........... 

 

Cena oferty brutto słownie:…………………………………………………………………………………….. 

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

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

                                                podpis 



 

   
 

 

Część 2 

 

 

II 

DOSTAWA 1 SAMOCHODU DOSTAWCZREGO Z PODWÓJNĄ KABINĄ 7 OSOBOWY W 

FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z PRAWEM OPCJI WYKUPU WRAZ Z ICH 

UBEZPIECZENIEM W ZAKRESIE AC, OC, NWW, ASSISTANCE 

  a b c 
d 

6 
Wpłata początkowa 5 % 

wartości samochodu 
…………….. x 1 

………… 

d = a x c 

7 

Leasing samochodu 

dostawczego (zgodnie z 

opisem przedmiotu 

zamówienia)  

stała rata 

leasingowa 

……….…….  

ilość 

rat 59 
1 

………… 

d = a x b x c 

8 Czynsz inicjalny …………….. x 1 

 

……………… 

d = a x c 

9 

Wartość wykupu przedmiotu 

leasingu stanowiąca 15 % 

wartości samochodu 

…………….  x 1 ……........... 

d = a x c 

10 

RAZEM cena brutto cz. II poz. 6-9 ………........…. 

6.d + 7.d + 8.d +9.d 

podatek VAT 

 
……........... 

cena netto ……........... 

 

Cena oferty brutto słownie:……………………………………………………………………………………… 

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

 

 

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

                                               podpis 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

Załącznik nr  6  

  

 

…………………………………. 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Formularz Oferty 

 

My, niżej podpisani…………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………………………… 

 

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

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę dwóch samochodów w formie 

leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Akademii Pomorskiej w Słupsku składamy niniejszą 

ofertę. 

Oferujemy następujący przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego : 

 

Część 1  

Marka samochodu: ………..……………………………………………..      

Nazwa modelu samochodu: …………….…………………….............… 

Rocznik:…………………………………………………………………….. 

 

za cenę ofertową* : 

 

Cena…………….……………………………………………………………………………………….   brutto   

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………) 

 w tym VAT:…………………..    (słownie:………… ……………………………….………………………….) 

 

 Na przedmiot zamówienia zapewniamy udzielenie następujących gwarancji:  

a)silnik i podzespoły mechaniczne pojazdu - ………; 

b)powłokę lakierniczą - …………; 

c)perforację nadwozia - …………. , 

 

(Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, licząc 

od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego). 

 



 

   
 

 

Oferujemy również następujące parametry przedmiotu zamówienia: 

Zużycie energii /E/ w MJ/km:………………………………………………………………………… 

Emisja dwutlenku węgla /W/ w g/km:………………………………………………………………….. 

Emisja zanieczyszczeń /Z/ w g/km:……………………………………………………………………… 

 

Część 2  

Marka samochodu: ………..……………………………………………..      

Nazwa modelu samochodu: …………….…………………….............… 

Rocznik:…………………………………………………………………….. 

za cenę ofertową* : 

Cena…………….………………………………………………………………………… ……….   brutto   

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………) 

 w tym VAT:…………………..    (słownie:…………………………….………….…………………………….) 

  

Na przedmiot zamówienia zapewniamy udzielenie następujących gwarancji:  

a) silnik i podzespoły mechaniczne pojazdu - ………; 

b) powłokę lakierniczą - …………; 

c)perforację nadwozia - …………. , 

 

(Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, licząc 

od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego). 

 

Oferujemy również następujące parametry przedmiotu zamówienia: 

Zużycie energii /E/ w MJ/km:………………………………………………………………………… 

Emisja dwutlenku węgla /W/ w g/km:………………………………………………………………….. 

Emisja zanieczyszczeń /Z/ w g/km:……………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną 

przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.  

 

2. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: 

 

 ..…………………………………………tel…………..……  e mail……………….…………. 

 

3. Oferta zawiera /nie zawiera ** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 



 

   
 

 

5. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom(Jeżeli jest to wiadome, 

należy podać również dane proponowanych podwykonawców):   

 

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

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

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

       

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.    

 

7.Ofertę niniejszą składamy na……..kolejno ponumerowanych stronach. 

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1)………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………….. 

4)………………………………………………………………… 

 

  

…………………..,dn………………………                                      …………………………………………..                                       

     podpis upoważnionego przedstawiciela                   

  

*cena ofertowa – całkowita wartość umowy uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ,   

     

**niepotrzebne skreślić 
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