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   Otwock, dnia 17.02.2022r. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na zakup jednego 

używanego samochodu osobowego w klasie kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego używanego samochodu osobowego w klasie 

kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, o parametrach 

technicznych opisanych w tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 1. Parametry techniczne samochodu osobowego 

l.p. Wyposażenie Wymaganie 

1 Kategoria Osobowe, kombivan 

2 Rok produkcji 2018-2021 

3 Przebieg ≤ 50.000 km 

4 Pojemność skokowa 1 000 – 1 600 cm3 

5 Rodzaj paliwa Benzyna, LPG, Diesel 

6 Moc 100-130 KM 

7 Skrzynia biegów manualna 

8 Napęd Na przednie koła 

9 Spalanie 5 - 7 l/100 km 

10 Liczba drzwi 5 

11 Liczba miejsc 5 

12 Kraj pochodzenia Polska 

13 Bezwypadkowy TAK 

14 Serwisowany w ASO TAK 

15 Stan Używany 

16 ABS TAK 

17 Elektrycznie ustawiane lusterka TAK 

18 Poduszka powietrzna pasażera TAK 

19 Bluetooth TAK 

20 Czujniki parkowania tył TAK 

21 Podgrzewane lusterka boczne TAK 

22 Światła jazdy dziennej TAK 

23 Tempomat TAK 

24 Centralny zamek TAK 

25 Immobilizer TAK 

26 Klimatyzacja manualna TAK 

27 Światła LED TAK 

28 Wielofunkcyjna kierownica TAK 
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29 Elektryczne szyby przednie TAK 

30 Poduszka powietrzna kierowcy TAK 

31 Wspomaganie kierownicy TAK 

32 Światła przeciwmgielne TAK 

33 Gniazdo USB i AUX TAK 

35 Relingi dachowe TAK 

36 Klucze/pilot do otwierania samochodu TAK, 2 szt. 

37 Koło zapasowe TAK 

 
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 

 Zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie określonym w treści zapytania ofertowego, 

 Zapewni dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego w przypadku gdy siedziba 

Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego 

(mierzonej w ruchu samochodowym zgodnie z googlemaps.pl), 

 Udzieli gwarancję na sprzedawany przez siebie samochód z pominięciem gwarancji 

producenta na okres 24 miesięcy, 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 

podpisania umowy do dnia 31.03.2022r. 

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty  

do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e  

do reprezentacji Wykonawcy/ów. 

2. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBIORZE OFERTY. 

 Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

Lp. Nazwa kryterium Waga maksymalna liczba 

punktów 

1 Cena  75 % (75 pkt) 

2 Przebieg 5 % (5 pkt) 

3 Wyposażenie dodatkowe 20% (20 pkt) 

3.1 Komputer pokładowy 5 % (5 pkt) 

3.2 nawigacja 10% (10 pkt) 

3.3 Koło zapasowe z obręczą stalową 5% (5 pkt) 

 

1. Zasady oceny kryterium zostaną obliczone według wzoru:  

KRYTERIUM I „cena” (C)  – 75% - 75 pkt  

cena najtańszej oferty 

C =                                                                                                  x   75 pkt 

cena oferty badanej 
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 cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia 

  oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku  

 

KRYTERIUM II „Przebieg” (P) – 5% - 5 pkt  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże przebiegu właściwego dla kryterium oceny 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował przebieg od 40 – 50 tyś km. 
 
 

PRZEBIEG ILOŚĆ PUNKTÓW 

powyżej 40-50 tyś km 1 pkt 

powyżej 35-40 tyś km 2 pkt 

powyżej 30-35 tyś km 3 pkt 

powyżej 25-30 tyś km 4 pkt 

poniżej 25 tyś km 5 pkt 

 
 
UWAGA: Wymagany maksymalny przebieg  wynosi 50 000 km. Oferty w których 

Wykonawca zaoferował większy przebieg zostaną odrzucone jako niespełniające 

warunków określonych w zapytaniu ofertowy.  

 

KRYTERIUM III „Dodatkowe wyposażenie” (W) 20% - 20 pkt.  

 

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z następującą tabelą: 

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE ILOŚĆ PUNKTÓW 

Komputer pokładowy 5 pkt 

nawigacja 10 pkt 

Koło zapasowe z obręczą stalową 5 pkt 

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: 

LP= C + P + W 

 

gdzie:  

LP -liczba punktów, którą uzyskała oferta, 

 C - ilość punktów, uzyskana w kryterium „cena ofertowa brutto”  

P - ilość punktów, uzyskana w kryterium „przebieg”  

W -  ilość punktów, uzyskana w kryterium „dodatkowe wyposażenie” 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

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

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty.  

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. 

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może zmodyfikować  treść  zapytania  ofertowego.  Dokonana  modyfikacja  

zostanie  niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie 

ofertowe. 

12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz zastrzega sobie 

prawo do negocjacji z wybranym/wybranymi Wykonawcą/Wykonawcami (w szczególności                      

w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie).  

13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty  

w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia wszystkich Wykonawców lub 

jedynie Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą.   

15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć                   

do dnia 24 lutego 2022 r. do godz. 12:00  

I WERSJA PAPIEROWA 
15.1. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym 

MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 (SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława 

Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu). Oferta musi być złożona w trwale 

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie 

„„ZAKUP SAMOCHODU”  oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami 

telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 

II WERSJA ELEKTRONICZNA 
14.2. W przypadku złożenia oferty elektronicznej, ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
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15.2.1. Ofertę w formie elektronicznej wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

przetargowej: https://zozmswia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html  

-   w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym). 

-   w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

  Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana 

wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

  W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do 

pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas 

złożenia podpisu.  

16. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

16.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

16.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

16.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

nastąpi na podstawie przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną 100.000,00 zł. Polisa lub inny 

dokument świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny być ważne w 

dniu składania ofert. 

17. Osobą    uprawnioną    do    kontaktu    z    oferentami    jest:     

Marta Przybylska, tel. 22 779-20-61 wew. 37, e-mail: m.przybylska@zozmswia.pl 

 

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA 

 w Otwocku 

Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

https://zozmswia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
mailto:m.przybylska@zozmswia.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników zamówień publicznych poniżej 130 000 zł 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
 
a) Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-
400 Otwock; 

b) Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przepisów ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509), ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236), w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup jednego używanego samochodu 
osobowego w klasie kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

c) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt.iod@zozmswia.pl; 

d) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów dla których zostały pozyskane, wskazanych w pkt 2, 
a następnie przez okres przewidziany w wewnętrznych uregulowaniach administratora oraz przez okres wymagany 
przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych tj. przez okres 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

e) Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach 
przepisów prawa. 

f) Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje: 

g) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu; 

h) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

i) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

j) W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, 
Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 
RODO. 

k) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu. 

l) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 
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Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zakup jednego używanego samochodu 

osobowego w klasie kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 

zapytaniu ofertowym. 

 

Nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________ 

Adres:    _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

Tel/ Fax:  _____________________________________________________________ 

e-mail:    _____________________________________________________________ 

REGON:   ______________________________ 

NIP:   ______________________________  

 

Oferujemy dostawę jednej sztuki używanego samochodu osobowego: 

_____________________________________________________________________________ 

zgodnie z formularzem technicznym stanowiącym załącznik do formularza oferty oraz z warunkami 

zapytania ofertowego za kwotę: _______________________________________________ netto 

____ % VAT, brutto __________________________________________________ słownie ( 

__________________________________________________________________________). 

 

Przebieg samochodu (kryterium oceny ofert): ………………………………………………. Km, przy czym 

maksymalny przebieg  wynosi 50.000 km.  

Jeśli Wykonawca nie określił przebiegu Zamawiający uzna iż zadeklarował maksymalny przebieg, 
50.000 km. 
 

Dodatkowe wyposażenie (kryterium oceny ofert):  

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE Tak/nie 

Komputer pokładowy  

nawigacja  

Koło zapasowe z obręczą stalową  

 

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca 

będzie cena napisana słownie. 
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2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego, wzoru umowy i nie wnoszę/imy * do nich 

zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu 

ofertowym. 

8) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ____________________________________________________________________________ ; 

2)    ____________________________________________________________________________ . 

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w ds. 13 lub ds. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

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

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

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia ds. poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

_______________________   _____________________________ 

 (miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do Formularza oferty  

FORMULARZ TECHNICZY OFEROWANEGO POJAZDU 

Opis w kolumnie „parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego” zawiera minimalne 
parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowany samochód osobowy, co oznacza, że 

Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi 

parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.  

Wykonawca wypełnia kolumnę „parametry oferowane przez Wykonawcę”: 

a) używając sformułowania „zgodnie z opisem” 

b) wpisując słowo „tak” 

c) wpisując oferowane parametry  

Lp. 
Parametry minimalne wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowane przez Wykonawcę 

1 Typ samochodu:  

Osobowy,  

Typ samochodu: 

 

2 Typ nadwozia:   
kombivan 

Typ nadwozia:   
 

3 Rok produkcji: 

2018-2021 

Rok produkcji: 

4 Przebieg: 

≤50.000 km 

Przebieg: 

5 Pojemność skokowa: 
1 000 – 1 600 cm³ 

Pojemność skokowa: 

6 Rodzaj paliwa: 

Benzyna, LPG, Diesel 

Rodzaj paliwa: 

7 Moc: 

100 – 130 KM 

Moc: 

 

8 Skrzynia biegów: 
manualna 

Skrzynia biegów: 
 

9 Napęd:   

Na przednie koła 

Napęd:   

 

10 Spalanie: 

5-7 litrów/100 km 

Spalanie: 

 

11 Liczba drzwi:   
5-drzwiowy  

Liczba drzwi:   
 

12 Liczba miejsc:   

5 

Liczba miejsc:   

 

13 Kraj pochodzenia: 

Polska 

Kraj pochodzenia: 

 

14 Bezwypadkowy: 
tak 

Bezwypadkowy: 

15 Serwisowany w ASO: 

tak 

Serwisowany w ASO: 

 

16 Stan: 

używany 

Stan: 

 

17 ABS: 
Tak 

ABS: 



 

 

St
ro

n
a1

0
 

18 Elektrycznie ustawiane lusterka: 
Tak 

Elektrycznie ustawiane lusterka: 

19 Poduszka powietrzna pasażera: 
Tak 

Poduszka powietrzna pasażera: 

20 Bluetooth: 
Tak 

Bluetooth: 

21 Czujniki parkowania tył: 
Tak 

Czujniki parkowania tył: 

22 Podgrzewane lusterka boczne: 
Tak 

Podgrzewane lusterka boczne: 

23 Światła jazdy dziennej: 
Tak 

Światła jazdy dziennej: 

24 Tempomat: 
Tak 

Tempomat: 

25 Centralny zamek: 
Tak 

Centralny zamek: 

26 Immobilizer: 
Tak 

Immobilizer: 

27 Klimatyzacja manualna: 
Tak 

Klimatyzacja manualna: 

28 Światła LED: 
Tak 

Światła LED: 

29 Wielofunkcyjna kierownica: 
Tak 

Wielofunkcyjna kierownica: 

30 Elektryczne szyby przednie: 
Tak 

Elektryczne szyby przednie: 

31 Poduszka powietrzna kierowcy: 
Tak 

Poduszka powietrzna kierowcy: 

32 Wspomaganie kierownicy: 
Tak 

Wspomaganie kierownicy: 

33 Światła przeciwmgielne: 
Tak 

Światła przeciwmgielne: 

34 Gniazdo USB i AUX: 
Tak 

Gniazdo USB i AUX: 

35 Relingi dachowe: 
Tak 

Relingi dachowe: 

36 
Klucze/pilot do otwierania samochodu: 
Tak, 2 szt. 

Klucze/pilot do otwierania samochodu: 

 

37 Koło zapasowe: 
Tak  

Koło zapasowe: 

38 Gwarancja z pominięciem producenta na okres 
24 miesięcy: 
Tak 

Gwarancja z pominięciem producenta na okres 
24 miesięcy: 
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Oferowane wyposażenie dodatkowe:   
 

Lp. Opis dodatkowego wyposażenia: 

  

  

  

  

  

  

 

Oferowane wyposażenie dodatkowe podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w zapytaniu ofertowych. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 25 
punktów.  

 

 

 
 
 

_______________________   _____________________________ 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w postępowaniu na  zakup jednego używanego samochodu osobowego w klasie 

kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku spełniamy warunki 

udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu 

ofertowym i 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie: 

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

2. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)     (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 
 

 

 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić   
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Załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego 
 

UMOWA  nr ................/2022 – PROJEKT 

 
zawarta w dniu ………….. 2022 r. w Otwocku pomiędzy:  
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA                           
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy                   
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000177289,                            
NIP 532-10-17-768, REGON 010158710,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym/Udzielającym Zamówienia , reprezentowanym 
przez:  
Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do 
reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia 
______________r., która stanowi Załącznik do umowy  
 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a  
_____________________ z siedzibą w _________________ przy ul. ________________ wpisaną  

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez _____________________________ pod nr KRS 

_____________________, REGON _________________, NIP ____________________, kapitał 

zakładowy _____________ zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

Panią/Pana ____________________________________* 

lub 

Panią/Panem ______________________ zam. _________________________ nr dowodu 

osobistego ______________________________ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod 

firmą ____________________________ z adresem głównego miejsca wykonywania działalności  

w __________________________ przy ul. __________________________ zarejestrowanym/-ą  

w systemie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie 

elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: 

http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ________________ REGON ___________________ NIP 

_____________________*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 

 
wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”,  
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  

o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest zakup jednego używanego samochodu osobowego typu kombivan 
zwanego dalej pojazdem o następującej charakterystyce:  
-  producent: ………………………,  
-  model: …………………………………………………..,  

http://prod.ceidg.gov.pl/
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-  rok produkcji: ………………………,  
-  pojemność skokowa silnika: …………………..cm3,  
-  moc silnika: …………………. KM,  
-  liczba miejsc: …………………………………….,   
-  nr VIN:……………………………………….....  
z wyposażeniem i na warunkach wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy 

stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.  
 

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy 

1.  Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie do 31.03.2022 roku.  

2.  Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy należy rozumieć ostateczny termin 
fizycznego odbioru przez Zamawiającego kompletnego, w pełni sprawnego i odpowiadającego 
wymaganiom Zamawiającego pojazdu potwierdzonego podpisanym przez przedstawicieli Stron 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń zgodnym z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.  

3.  Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego i potwierdzenia gotowości 
do przekazania pojazdu Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed terminem dostawy.  

4.  Informację, o której mowa w ust. 3 Wykonawca przekaże na adresy mailowe wskazane w § 8 
ust. 1 niniejszej umowy.  

5.  W przypadku gdy siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 50 km od siedziby 
Zamawiającego mierzonej w ruchu samochodowym, zgodnie z googlemaps.pl, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Otwocku przy 
ul. Bolesława Prusa 1/3, (05-400) Otwock, w dzień roboczy, z wyjątkiem sobót, w godzinach 8:00 
– 15:00. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodu 
do siedziby Zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru i/lub dodatkowego 
protokołu odbioru, sporządzonego zgodnie z ust. 9.  

6.  Odbiór pojazdu ze strony Zamawiającego nastąpi przez przedstawiciela Zamawiającego i będzie 
potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgodnym z 
załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają, że z chwilą podpisania protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń własność pojazdu przechodzi na Zamawiającego.  

7.  Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia 
parametrów technicznych pojazdu celem oceny zgodności z wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do 
niniejszej umowy.  

8.  Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia wad oraz niezgodności, względem 
parametrów, o których mowa w ust. 7 w terminie 30 dni od dnia protokolarnego odbioru 
pojazdu bez zastrzeżeń.  

9.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady 
oraz niezgodności, a w przypadku niemożności ich usunięcia wymienić pojazd na nowy, wolny 
od wad oraz zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym przez 
Strony. Do czasu dostawy nowego pojazdu Wykonawca zobowiązuje się udostępnić 
nieodpłatnie samochód zastępczy o parametrach maksymalnie zbliżonych do ujętych w 
Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Wszelkie koszty naprawy oraz wymiany pojazdu pokrywa 
Wykonawca niezależnie od ich wysokości. Z czynności odbioru nowego pojazdu zostanie 
sporządzony dodatkowy protokół odbioru zgodny z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.  

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w 
szczególności:  
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1) koszty materiałów, dostawy pojazdu zgodnie z ust. 5, w tym koszty załadunku, transportu i 
rozładunku,  

2) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy,  

3) koszty napraw lub wymiany pojazdu na nowy z tytułu rękojmi i gwarancji.  
11. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.  
12. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w związku z 

wykonywaniem dostawy pojazdu na zasadach ogólnych prawa cywilnego oraz do pokrycia 
kosztów z tym związanych.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1.  Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy bez zastrzeżeń 

w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy tj. 
………………….. zł brutto (słownie: …………….).  

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania niniejszej umowy.  

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej listy 
podatników, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 
Otwocku prawidłowo wystawionej faktury.  

4.  Faktura zostanie wystawiona po realizacji niniejszej umowy, potwierdzonej podpisaniem przez 
Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.  

5.  Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 i 4 na:  
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku  
ul. Bolesława Prusa 1/3, (05-400) Otwock 
NIP 532-101-77-68 
6.  Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§ 4 
Dokumentacja techniczna 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy przekaże 
Zamawiającemu w dniu dostawy pojazdu następującą polskojęzyczną dokumentację 
techniczno-eksploatacyjną dla dostarczonego pojazdu:  

1) instrukcję obsługi pojazdu 1 egz.,  
2) kartę pojazdu 1 egz.,  
3)  książkę gwarancyjną pojazdu oraz urządzeń zamontowanych w pojeździe 1 egz.,  
4)  książkę przeglądów serwisowych  1 egz.,  
5)  instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe 1 egz.,  
6)  wykaz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta 1 egz.,  
7)  świadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu 1 egz.,  
8)  komplet kluczyków w ilości dostarczonej przez producenta 2 kpl.  
 

§ 5 
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 
starannością, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, 
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standardów, zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi 
zwyczajami.  

2.  Wykonawca oświadcza, że pojazd jest jego własnością, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 
roszczeń osób trzecich. Nie jest też przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.  

3. Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia wszelkie normy dopuszczające go do ruchu 
drogowego w Polsce.  

4.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje przynajmniej jednym serwisem na terenie województwa 
mazowieckiego, w którym możliwe jest dokonanie wszystkich czynności wymaganych do 
zachowania udzielonej gwarancji, w szczególności konserwacji, przeglądów technicznych, 
serwisu i naprawy.  

§ 6 
Gwarancja i rękojmia 

1.  Wykonawca odpowiada za wady pojazdu z tytułu rękojmi. Zamawiający ma prawo wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady pojazdu niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji.  

2.  Zamawiającemu udzielana jest gwarancja zgodna z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj. gwarancja: na pojazd 24 miesiące bez limitu 
kilometrów, na perforację nadwozia 12 lat obowiązująca od dnia podpisania protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń i/lub dodatkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 9 (w przypadku 
jego sporządzenia) zgodnie z gwarancją producenta (książką gwarancyjną).  

3.  W czasie trwania rękojmi oraz gwarancji Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje pisemnie na 
adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………. .  

4.  Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 
do 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.  

5.  W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad lub usterek pojazdu lub jego części 
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego ich usunięcia zgodnie z zapisami 
§ 2 ust. 10 pkt 3 w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia ich zgłoszenia.  

6.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 
zgłoszonych Wykonawcy wad i usterek wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej z tytułu 
zwłoki.  

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zachowuje prawo do udzielonej w ramach 
niniejszej umowy gwarancji i rękojmi.  

8.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek na swój koszt bez względu na wartość 
naprawy z zastrzeżeniem ust. 9.  

9.  W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowaną Stację Obsługi nieopłacalności naprawy w 
okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca może odmówić naprawy i na własny koszt 
wymieni pojazd na nowy zgodny z postanowieniami niniejszej umowy w terminie uzgodnionym 
przez Strony. Do czasu dostawy nowego pojazdu Wykonawca zobowiązuje się udostępnić 
nieodpłatnie samochód zastępczy o parametrach maksymalnie zbliżonych do ujętych w 
Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 7 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w następujących wypadkach i 

wysokościach:  
1)  z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust. 1 umowy,  



 

 

St
ro

n
a1

7
 

2)  z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust.1 
umowy,  

3)  z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji 
lub wymiany pojazdu na nowy wolny od wad, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad.  

2.  Łączna wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 nie może przekroczyć wysokości 30 % 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, przysługującego za realizację niniejszej umowy. 

3.  W razie niedochowania terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy i zwłoki w dostawie pojazdu 
przez Wykonawcę powyżej 2 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
w trybie natychmiastowym.  

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5.  Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6.  Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej 
w terminie 7 dni licząc od dnia jej doręczenia. Kary umowne określone w Umowie Zamawiający 
ma prawo potrącić Wykonawcy  z należnego mu wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

7.  W razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.  

8.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1.  Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający 
wskazuje:  

-  Pan Marcin Jedynak, tel. 727-724-835, e-mail: m.jedynak@zozmswia.pl,  
2.  Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym do 

protokolarnego przekazanie przedmiotu umowy Wykonawca wskazuje:  
-  …………………………….. tel: ……………….. adres e-mail: …..……………..……….  
3. Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego 

przez Strony.  
4.  W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do informowania 

Zamawiającego o zaistniałych zmianach formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności 
gospodarczej, wskazując jednocześnie podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki.  

5. W sprawach umową nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.  

6.  W przypadku powstania sporów w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony w pierwszej 
kolejności będą je rozwiązywać w drodze polubownej, a w razie nieuzyskania porozumienia, 
właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.  

 
Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

 
 
 
 

 


