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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej 
w skrócie upzp, na dostawę samochodu na potrzeby NCK o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 
upzp. 

 
§ 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 
 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców 
i zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod 
warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 
3.1  żaden z Wykonawców ubiegających się o zamówienie nie podlega wykluczeniu. 
3.2.  oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie.  
3.3 Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo 
przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
10. W postępowaniu nie będzie żądane wadium. 
11. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Oferta oraz dokumenty określone w § 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 
13. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 
14. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku 

komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 
15. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie 

zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – 
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

16. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji 
opisanej w pkt 19). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą 
i wykazem załączników do oferty. 

17. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia 
oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

18. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone 
pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp. Strony zawierające informacje, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane, 
z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 
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20. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami 
telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: 

Narodowe Centrum Kultury 
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa 

oraz opisane: 
„Oferta na dostawę samochodu na potrzeby NCK. 
Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 22.02.2018 r.” 

21. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany 
winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie  
o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: ZMIANA.  

22. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 12, 15, 16, 19, 20  nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz 
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

23. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku 
postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24. Kompletna oferta powinna zawierać: 
24.1. prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 
24.2. wykaz potwierdzający spełnianie przez zaoferowany samochód wymagań określonych przez 

Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), 
24.3. oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), 
24.4. pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone), 
24.5. oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie wskazanym w § 2 pkt. 3 SIWZ. 

 
§ 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 

 
1. Warunki wymagane od Wykonawców. 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego: 
2.1. wykaz potwierdzający spełnianie przez zaoferowany samochód wymagań określonych przez Zamawiającego 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), 
2.2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a 

ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ), 
2.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). 
3. Stosownie do art. 24 ust. 11 upzp Wykonawca, w  terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa upzp, tj. Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Stosownie do art. 26 ust. 2 upzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp.  

6. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez 
Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena będzie dokonana 
metodą: spełnia – nie spełnia. 
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§ 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które 

mają być wykonane w ramach umowy 
 
I. Szczegółowe określenie Przedmiotu zamówienia:  

1. przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, zgodnie z poniższym opisem: 

Lp. Opis Wymagania 

1.  Stan samochodu Fabrycznie nowy, nieużywany 

2.  Rok produkcji 2018 

3.  Rodzaj nadwozia Kombi 

4.  Kolor i rodzaj lakieru Czarny, metalik lub perłowy 

5.  Pojemność silnika [cm3] 1 980 ÷ 1 990 

6.  Moc silnika ≥ 220 KM (162 kW) 

7.  Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa 

8.  Rodzaj skrzyni biegów Automatyczna, dwusprzęgłowa 

9.  Napędzane koła Przednie 

10.  Średnie zużycie paliwa (tzw. cykl mieszany) [l/100km] ≤ 6,5 

11.  Rozstaw osi [mm] 2 785 ÷ 2 845 

12.  Długość całkowita [mm] 4 765 ÷ 4 860 

13.  Szerokość całkowita [mm] 1 830 ÷ 1 865 

14.  Wysokość całkowita  [mm] 1 460 ÷ 1 475 

15.  Standardowa pojemność bagażnika (VDA) [l] ≥ 650 

16.  Maksymalna pojemność bagażnika (VDA) [l] ≥ 1 750 

17.  Masa własna (wersja standardowa z kierowcą) [kg] ≤ 1 550 

18.  Średnica felg [cale] ≥ 17 

19.  Rozmiar ogumienia 
Dobrany do rozmiaru felg, 

zgodny z homologacją producenta 
20.  System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) Wymagany 

21.  Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Wymagany 

22.  Elektroniczny system kontroli trakcji (ASR) Wymagany 

23.  Czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera) Wymagane 

24.  Boczne poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera) Wymagane 

25.  Boczne kurtyny powietrzne 
dla pasażerów przednich i tylnych foteli 

Wymagane 

26.  Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy Wymagane 

27.  Poduszka powietrzna kolanowa (kierowcy) Wymagana 

28.  Czujniki parkowania z przodu i z tyłu Wymagane 

29.  Kamera cofania Wymagana 

30.  Czujnik deszczu Wymagany 
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31.  Aktywny tempomat Wymagany 

32.  Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania Wymagana 

33.  Asystent pasa ruchu Wymagany 

34.  Funkcja monitorowania martwego pola w lusterkach Wymagana 

35.  System kontroli odstępu wraz z funkcją zabezpieczająca przed 
najechaniem na samochód z przodu (awaryjne hamowanie) 

Wymagany 

36.  Funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł Wymagana 

37.  Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby Wymagane 

38.  Trójstrefowa, automatyczna klimatyzacja Wymagana 

39.  Adaptacyjne zawieszenie z wyborem profilu jazdy Wymagane 

40.  Przednie reflektory bi-ksenonowe lub LED Wymagane 

41.  System nawigacji satelitarnej z kolorowym wyświetlaczem min. 8” Wymagany 

42.  Instalacja radiowa z min. 8 głośnikami  Wymagana 

43.  Oświetlenie wnętrza (z przodu i z tyłu) Wymagane 

44.  Fotel kierowcy z elektryczną regulacją (regulowany na wysokość 
oraz na odcinku lędźwiowym) z pamięcią ustawień i podgrzewaniem 

Wymagany 

45.  Fotel pasażera z elektryczną regulacją (regulowany na wysokość 
oraz na odcinku lędźwiowym) i podgrzewaniem 

Wymagany 

46.  Tylna kanapa z podgrzewanymi siedziskami skrajnymi Wymagana 

47.  Tapicerka siedzeń w kolorze czarnym (materiał lub materiał + skóra) Wymagana 

48.  Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie Wymagane 

49.  Sterowane elektrycznie szyby drzwi przednich i tylnych Wymagane 

50.  Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane Wymagane 

51.  Bezdotykowe otwieranie i zamykanie 
elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika 

Wymagane 

52.  Dywaniki (z przodu i z tyłu) Wymagane 

53.  Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu  Wymagane 

54.  Kierownica ze skórzanym wykończeniem i obsługą co najmniej radia Wymagana 

55.  Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Wymagany 

56.  System kontroli ciśnienia w oponach Wymagany 

57.  Elektrycznie ogrzewana szyba przednia Wymagana 

58.  

Koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdowe) wraz z narzędziami 
do jego wymiany (klucz do kół i podnośnik), trójkąt ostrzegawczy, 

gaśnica proszkowa ABC, która zawiera minimum 1 kg środka 
gaśniczego (spełniająca wymagania normy europejskiej EN3 oraz 
Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC z ważną legalizacją), 

dwie kamizelki odblaskowe, apteczkę pierwszej pomocy 

Wymagane 

59.  Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) Wymagana 

60.  

Okresy gwarancyjne: 
na nowy samochód 

na powłokę lakierniczą 
 na perforację nadwozia 

 
≥ 2 lata 
≥ 3 lata 
≥ 12 lat 
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2. Zamawiający wymaga: 
2.1. aby samochód posiadał wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty dopuszczenia 

do ruchu drogowego, 
2.2. dostarczenia Przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m. st. 

Warszawy przy użyciu lawety. Dostarczony pojazd powinien być wyposażony we wszelkie płyny 
eksploatacyjne oraz powinien być zatankowany do przewidzianej przez producenta nominalnej pojemności 
zbiornika pojazdu, 

2.3. aby w sytuacji, gdy zaistnieje możliwość dokonania wyboru w obrębie danej cechy (np. wzoru felg, wzoru 
tapicerki czy elementów ozdobnych wnętrza) Wykonawca poinformował o tym Zamawiającego i ustalił 
z nim dokonanie wyboru. 

II. Zmiany postanowień umowy: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego 
postępowania zgodnie z § 6 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
§ 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 
 
Nie później niż 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
 
§ 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 
1. Kryterium „Cena za dostawę samochodu na potrzeby NCK” (C): 

1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. 
Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję 
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1.2. Podczas oceny ofert w ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta 
z najniższą ceną ofertową (C) uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, 
tj. Cmin = 50 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: 
(Cmin : Cb) × 50 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej. 

1.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 
2. Kryterium „Termin realizacji Przedmiotu zamówienia” (T): 

2.1. Wykonawca ustala realny czas, jaki jest konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie brany 
pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2.2. podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta 
z najkrótszym terminem uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Tmin = 35. Punkty pozostałych ofert zostaną 
przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Tmin : Tb) × 35 pkt, gdzie: Tmin – oferta z najkrótszym terminem, 
Tb  - termin oferty badanej. 

3. Kryterium „Zużycie energii” (E):  
3.1. Wykonawca oblicza zużycie energii biorąc pod uwagę najniższą wartość zużycia energii (MJ/km) ustaloną 

jako iloczyn zużycia paliwa (l/km – dla wartości cyklu łącznego) i wartości energetycznej paliwa równej 32 MJ/l 
(dla benzyny). 

3.2. podczas oceny ofert w ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta  
z najniższym zużyciem  energii (E) uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. 
Emin = 5 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:  

(Emin : Eb) × 5 pkt, gdzie: Emin - cena oferty minimalnej, Eb - cena oferty badanej. 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. Cena za dostawę samochodu na potrzeby NCK 50 

2. Termin realizacji (liczba dni kalendarzowych od daty podpisania umowy) 35 

3. Zużycie energii (MJ/km) 5 

  4 Emisja dwutlenku węgla (CO2) 5 

5. Emisja zanieczyszczeń (suma: cząstek stałych, węglowodorów THC, tlenków azotu NOx) 5 

RAZEM 100 
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3.3. Wartość zużycia energii musi zostać przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wyrażona 
w MJ/km. 

4. Kryterium „Emisja dwutlenku węgla (CO2)” (D): 
4.1. Wykonawca oblicza emisję dwutlenku węgla (CO2) biorąc pod uwagę najniższą wartość emisji dwutlenku 

węgla (CO2) wyrażoną w g/km dla wartości cyklu łącznego zużycia paliwa. 
4.2. podczas oceny ofert w ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta  

z najniższą wartością emisji dwutlenku węgla (D) uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego 
kryterium, tj. Dmin = 5 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:  

(Dmin : Db) × 5 pkt, gdzie: Dmin - cena oferty minimalnej, Db - cena oferty badanej. 
4.3. Wartość emisji dwutlenku węgla musi zostać przedstawiona jako liczba całkowita i wyrażona w g/km. 

5. Kryterium „Emisja zanieczyszczeń (łączna wartość wyrażona w g/km: cząsteczek stałych + węglowodorów THC + 
tlenków azotu NOx” (Z): 
5.1. Przy ocenie wysokości zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów najwyżej 

będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, 
cząsteczek stałych oraz węglowodorów wyrażonej w g/km. 

5.2. Podczas oceny ofert w ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący wzór obliczenia: oferta  
z najniższą wartością emisji zanieczyszczeń (Z) uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego 
kryterium, tj. Zmin = 5 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:  
(Zmin : Zb) × 5 pkt, gdzie: Zmin - cena oferty minimalnej, Zb - cena oferty badanej. 

5.3. Wartość emisji zanieczyszczeń musi zostać przedstawiona jako liczba całkowita i wyrażona w g/km. 
6. Ostateczna ocena stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach: O = C + T + E + D + Z. 
 

§ 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 
 
1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10:00 do 

22 lutego 2018 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny 
opóźnienia.  

2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub 
przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty 
w terminie. 

 
§ 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym 

mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu 
ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.  

 
§ 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 
 
Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 10:30 w dniu 22 lutego 
2018 r. 
 
§ 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
 
1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert zostaną przekazane informacje o których mowa w art. 86 ust.4 upzp. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 

ust. 5 upzp. 
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5. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi SIWZ, a następnie 
ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez Komisję przetargową podczas niejawnego 
posiedzenia.  

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie 
postępowania. 

7. Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz wymogów określonych w SIWZ. 

8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie:  
9.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
9.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  
9.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
10. Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: 
11.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, 
11.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego 

i prawnego, 
11.3. wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i 

uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym 
ofertom w trakcie ich oceny 

11.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu 
publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

12. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę 
z najwyższą liczbą punktów. 
§ 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, 
uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień 
dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie 
w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 
 
1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień: Pana Jakuba Pobochę, 

tel. 22 2 100 102, e-mail: jpobocha@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, 
tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00, oraz Panią Agnieszkę Tobiasz, tel. 22 2 100 154,  
przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00. 

2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 10a upzp – pisemnie 
lub pocztą elektroniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane 
pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie 
wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. 
UWAGA: żadne wyjaśnienia treści SIWZ nie będą udzielane telefonicznie. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, 
na której jest udostępniony SIWZ – http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne 

8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto 
informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 

9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się 
integralną częścią SIWZ. 

10. Pytania należy kierować do Pana dra hab. Rafała Wiśniewskiego – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub 
Pana Edwarda Chudzika - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, lub Pani Marzeny Strąk – Zastępcy 
Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 
 
§ 11. Unieważnienie postępowania 
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz 
Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu 
postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: 
3.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, 
3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

 
 § 12. Udzielenie Zamówienia 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ 

oraz została uznana za najkorzystniejszą. 
2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, 

a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której wzór stanowi załącznik numer 5 do SIWZ 
4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z 

tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 

6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem 
przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 
§ 13. Wzór umowy 
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ dla Wykonawców. 
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§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 

 

 

 Zastępca Dyrektora 
Narodowego Centrum Kultury 

 
 
 

Edward Chudzik 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ  WYKONAWCĘ: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

TELEFON: _________________________________ 

FAKS: _____________________________________ 

ADRES E-MAIL: _____________________________ 

NUMER NIP: ________________________________ 

NUMER REGON: _____________________________ 

 

OFERTA 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

samochodu na potrzeby NCK oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej cenie: 

Wartość netto [PLN] 
Podatek VAT  

Cena [PLN] 
Wysokość [%] Wartość [PLN] 

    

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: _____ *(liczba dni kalendarzowych od daty podpisania umowy) 

*nie później niż 120 dni kalendarzowych 

 

 

 

Zużycie energii 
 

_______ MJ/km 

Emisja dwutlenku węgla (CO2) 
 

_________ g/km 

Emisja zanieczyszczeń (suma: cząstek stałych, węglowodorów THC, tlenków azotu NOx) 
 

_________ g/km 
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Części zamówienia oraz firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć ich wykonanie: 

Lp. 
Część zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy 

1.   

…   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 5 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 

 

 

 

____________________________________________ 
(miejscowość, data) 

____________________________________________ 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:2  
 

 
1. __________________________________                    2. __________________________________ 

3. __________________________________                    4. __________________________________ 

5. __________________________________                    6. __________________________________ 

7. __________________________________                    8. __________________________________  

 
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane są przetwarzane w celu zawarcia 
i bieżącej obsługi umowy, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i bieżącej obsługi umowy. 

 

                                                 
1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami  wymaganymi SIWZ 
2 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

WYKAZ POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE PRZEZ ZAOFEROWANY SAMOCHÓD WYMAGAŃ 
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SZCZEGÓLOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp. Opis Oferowany parametr 

1.  Stan samochodu  

2.  Rok produkcji  

3.  Rodzaj nadwozia  

4.  Kolor i rodzaj lakieru  

5.  Pojemność silnika [cm3]  

6.  Moc silnika  

7.  Rodzaj paliwa  

8.  Rodzaj skrzyni biegów  

9.  Napędzane koła  

10.  Średnie zużycie paliwa (tzw. cykl mieszany) [l/100km]  

11.  Rozstaw osi [mm]  

12.  Długość całkowita [mm]  

13.  Szerokość całkowita [mm]  

14.  Wysokość całkowita  [mm]  

15.  Standardowa pojemność bagażnika (VDA) [l]  

16.  Maksymalna pojemność bagażnika (VDA) [l]  

17.  Masa własna (wersja standardowa) [kg]  

18.  Średnica felg [cale]  

19.  Rozmiar ogumienia  

20.  System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)  

21.  Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)  

22.  Elektroniczny system kontroli trakcji (ASR)  

23.  Czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera)  

24.  Boczne poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera)  

25.  Boczne kurtyny powietrzne 
dla pasażerów przednich i tylnych foteli 

 

26.  Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy  

27.  Poduszka powietrzna kolanowa (kierowcy)  

28.  Czujniki parkowania z przodu i z tyłu  

29.  Kamera cofania  

30.  Czujnik deszczu  

31.  Aktywny tempomat  

32.  Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania  
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33.  Asystent pasa ruchu  

34.  Funkcja monitorowania martwego pola w lusterkach  

35.  System kontroli odstępu wraz z funkcją zabezpieczająca przed najechaniem na 
samochód z przodu (awaryjne hamowanie) 

 

36.  Funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł  

37.  Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby  

38.  Trójstrefowa, automatyczna klimatyzacja  

39.  Adaptacyjne zawieszenie z wyborem profilu jazdy  

40.  Przednie reflektory bi-ksenonowe lub LED  

41.  System nawigacji satelitarnej z kolorowym wyświetlaczem min. 8”  

42.  Instalacja radiowa z min. 8 głośnikami   

43.  Oświetlenie wnętrza (z przodu i z tyłu)  

44.  Fotel kierowcy z elektryczną regulacją (regulowany na wysokość oraz na odcinku 
lędźwiowym) z pamięcią ustawień i podgrzewaniem 

 

45.  Fotel pasażera z elektryczną regulacją (regulowany na wysokość oraz na odcinku 
lędźwiowym) i podgrzewaniem 

 

46.  Tylna kanapa z podgrzewanymi siedziskami skrajnymi  

47.  Tapicerka siedzeń w kolorze czarnym (materiał lub materiał + skóra)  

48.  Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie  

49.  Sterowane elektrycznie szyby drzwi przednich i tylnych  

50.  Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane  

51.  Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika  

52.  Dywaniki (z przodu i z tyłu)  

53.  Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu  

54.  Kierownica ze skórzanym wykończeniem i obsługą co najmniej radia  

55.  Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem  

56.  System kontroli ciśnienia w oponach  

57.  Elektrycznie ogrzewana szyba przednia  

58.  

Koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdowe) wraz z narzędziami do jego wymiany 
(klucz do kół i podnośnik), trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa ABC, która zawiera 
minimum 1 kg środka gaśniczego (spełniająca wymagania normy europejskiej EN3 oraz 

Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC z ważną legalizacją), dwie kamizelki 
odblaskowe, apteczkę pierwszej pomocy 

 

59.  Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)  

60.  

Okresy gwarancyjne (lata): 
na nowy samochód 

na powłokę lakierniczą 
 na perforację nadwozia 

 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 
 

____________________________________________ 
(miejscowość, data) 

____________________________________________ 
(czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

  

                      O Ś W I A D C Z E N I E  
                                             (zgodnie z art. 25a ust. 1 upzp) 

 
 
            (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 upzp na dostawę samochodu na potrzeby NCK prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY   

 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 upzp. 

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ______ 

upzp (podać mającą zastosowanie art. 24 ust. 5 upzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 upzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

2.1. _____________________________________________________________________________________, 

2.2. _____________________________________________________________________________________, 

 

 

 

____________________________________________ 
(miejscowość, data) 

____________________________________________ 
(czytelny podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

__________________________________________________ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

____________________________________________ 
(miejscowość, data) 

____________________________________________ 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

 

 

____________________________________________ 
(miejscowość, data) 

____________________________________________ 
(czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
(w przypadku oferty składanej przez 

podmioty wspólnie ubiegające się 
o zamówienie, oświadczenie składają 

i podpisują wszystkie podmioty) 
 

 

 

                       O Ś W I A D C Z E N I E  
                                                  (zgodnie z art. 24 ust. 11 upzp) 

 
    (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 upzp na dostawę samochodu na potrzeby NCK prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, 

oświadczam, co następuje:  

 nie należymy do żadnej grupy kapitałowej1  

 nie należymy 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) z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy złożył/złożyli odrębną 

ofertę w niniejszym postępowaniu 1 

 należymy do grupy kapitałowej z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy złożył/złożyli odrębną ofertę w niniejszym 

postępowaniu:1, 2 

1. nazwa: _________________________________________________________________________________ 

2. adres: __________________________________________________________________________________ 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 

297 § 1kk. 

 

 

 

____________________________________________ 
(miejscowość, data) 

____________________________________________ 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

1  odpowiednie zaznaczyć 
2  w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy wskazani w informacji zamieszczonej przez 

Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 upzp na stronie internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3  czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 
Uwaga:  
oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR ___/2018  

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu ___.___.2018 roku, pomiędzy: 

 

Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, 01–231 Warszawa, wpisanym do 

Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 71/2006, posiadającym numer NIP: 525-235-83-53 oraz numer REGON: 

140468418, reprezentowanym przez: 

 _____ _____  – Dyrektora/Zastępcę Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

__________ z siedzibą w __________, wpisanym/ą do __________ prowadzonego przez __________ pod nr 

__________, nr NIP: __________, nr PESEL/REGON:  __________ 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

1. Zamawiający zamierza nabyć samochód osobowy na potrzeby Narodowego Centrum Kultury;   

2. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, w celu wyboru Wykonawcy, któremu zostanie powierzona dostawa na podstawie niniejszej 

Umowy, 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na potrzeby Narodowego Centrum Kultury jeden fabrycznie nowy 

samochód osobowy marki ………………model …………………, rok produkcji …………………, o parametrach 

technicznych i wyposażeniu opisanym w specyfikacji techniczno-użytkowej stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy 

(zwany dalej: „samochodem”).  

2. Wykonawca oświadcza, iż samochód wskazany w ust. 1. będzie w chwili sprzedaży własnością Wykonawcy i 

będzie posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260).  

 

§ 2. 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawa samochodu nastąpi w terminie do …….. dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
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2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości dostarczenia Zamawiającemu samochodu na co 

najmniej 3 (słownie: trzy) dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

3. Przed dokonaniem odbioru samochodu Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zgłoszonego do 

odbioru samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu 

kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji samochodu (w tym w szczególności: karty pojazdu, 

świadectwa homologacji, faktury zakupu). 

5. Dostawa i wydanie samochodu Zamawiającemu nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie 

m. st. Warszawy przy użyciu lawety. 

6. Dostawa i wydanie samochodu Zamawiającemu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedzialność z tytułu 

utraty lub uszkodzenia samochodu przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego oraz wydania wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu. 

7. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, po wydaniu samochodu oraz 

wszelkich dokumentów, o których mowa m.in. w ust. 8 poniżej. Własność samochodu przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

8. W terminie dostawy, Wykonawca doręczy Zamawiającemu, dla samochodu:  

1) książkę gwarancyjną;  

2) instrukcje obsługi w języku polskim; 

3) 2 komplety kluczyków; 

4) atestowaną gaśnicę o wadze środka gaśniczego min. 1kg; 

5) apteczkę pierwszej pomocy; 

6) trójkąt ostrzegawczy; 

7) dwie kamizelki odblaskowe; 

8) koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdowe) wraz z narzędziami do jego wymiany (klucz do kół i 

podnośnik). 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru samochodu, jeżeli dostarczony przez Wykonawcę samochód 

nie posiada m.in. parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy, jest uszkodzony lub niekompletny, 

pomimo próby jego uruchomienia samochód nie działa lub działa nieprawidłowo, Wykonawca nie doręczył 

Zamawiającemu wymaganych dokumentów sporządzonych w j. polskim, które dotyczą eksploatacji samochodu lub 

są niezbędne do jego rejestracji, Wykonawca nie dokonał przeglądu zerowego pojazdu lub jego dokonanie nie 

zostało uwzględnione w książce gwarancyjnej pojazdu, zamontowane w samochodzie urządzenia nie posiadają 

wymaganych decyzji, świadectw lub Zamawiający stwierdził w nich wady.  

10. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego ze względu na 

okoliczności wskazane w ust. 9 powyżej, Strony sporządzą protokół rozbieżności, a Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad, usterek lub braków. Usunięcie stwierdzonych wad, usterek 

lub braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie wpływa na możliwość skorzystania przez 
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Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy, a w szczególności na prawo 

naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania. 

11. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania protokołu rozbieżności, Zamawiający powoła biegłego lub w razie potrzeby 

biegłych, celem dokonania ostatecznej oceny stanu technicznego samochodu, jego podzespołów, wyposażenia 

dodatkowego i zamontowanych urządzeń oraz ich zgodności ze specyfikacją techniczno-użytkową stanowiącą 

Załącznik nr 3 do umowy.  

12. Jeżeli biegły stwierdzi, że zastrzeżenia Zamawiającego są bezzasadne, Zamawiający niezwłocznie podpisze 

protokół zdawczo-odbiorczy. W takim wypadku, koszty czynności biegłego pokryje Zamawiający. W takiej sytuacji 

zostanie uznane, że wykonano świadczenie w dniu dostarczenia pojazdów do wskazanego miejsca. 

13. Jeżeli biegły stwierdzi, że zastrzeżenia Zamawiającego są zasadne, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

na usunięcie stwierdzonych wad, usterek lub braków. W takim wypadku, koszty czynności biegłego pokryje 

Wykonawca. § 2 ust. 8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

 

§ 3. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł 

(słownie złotych:………………….) brutto, w tym kwota netto w wysokości: ……………………… zł (słownie złotych: 

…………………..) oraz podatek VAT w wysokości:……………. zł (słownie złotych:……………………).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w sobie całkowitą cenę za samochód w konfiguracji techniczno-użytkowej 

zgodnej z Załącznikiem nr 3. 

3. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

VAT w terminie do 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 4. 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód oraz zamontowane w nim wyposażenie i urządzenia będą 

fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne, zgodne ze specyfikacją techniczno-

użytkową stanowiącą Załącznik nr 3, oraz będą posiadać kompletny zestaw wymaganych prawem dokumentów, w 

szczególności niezbędnych do rejestracji samochodu oraz instrukcję w języku polskim.  

2. Wykonawca oświadcza, iż samochód stanowiący przedmiot umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich, 

a także nie będzie przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.  

3. Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:  

1) mechanicznej - …………. miesiące i nie mniej niż ………. km przebiegu pojazdu w tym okresie na samochód;  

2) ……….miesięcy na powłokę lakierniczą;  

3) ………  miesięcy na perforację nadwozia; 
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4. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

5. Wykonawca do samochodu wystawi książkę gwarancyjną, w której odnotowany zostanie m.in. termin rozpoczęcia 

biegu gwarancji.  

6. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez producenta 

stacjach obsługi na terenie Polski, w tym przynajmniej jedna z nich ma znajdować się w Warszawie. Wykaz 

Autoryzowanych Stacji Obsługi stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w okresie nie dłuższym niż 7 dni od chwili 

zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii. Przewidywany okres naprawy samochodu będzie podany przez 

Wykonawcę w protokole przekazania samochodu, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

8. Po upływie terminu wskazanego w ust 7 Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na czas wykonywania naprawy 

gwarancyjnej, samochód zastępczy o podobnych parametrach użytkowych.  

9. Okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas niesprawności samochodu liczony od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego usterki lub awarii do daty odbioru samochodu przez Zamawiającemu po dokonaniu naprawy.  

10. Czynności wydania oraz odbioru samochodu w związku z koniecznością dokonania naprawy lub usunięcia usterki 

zostaną potwierdzone pisemnym protokołem.  

11. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.  

12. Wykonawca może uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, iż awaria lub usterka powstała 

wskutek:  

1) nie przestrzegania zasad użytkowania samochodu określonych w instrukcji obsługi samochodu i książce 

gwarancyjnej; 

2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.  

 

§ 5. 

SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA UMOWY.  

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1 Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 15 dni 

następujących po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. W 

razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na warunkach określonych w niniejszym ustępie 

Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.  

2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową 

w wysokości 1% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w ust. 1.   

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w § 4 ust. 7 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umową w wysokości 0,1% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w § 3 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, jeżeli szkoda powstała z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

przekroczy kwotę zastrzeżonych kar umownych. W przypadku spełnienia przesłanek do naliczenia kar umownych 

z więcej niż jednego tytułu kary umowne będą naliczane niezależnie od siebie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy.  

7. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

 

§ 6 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest tylko i wyłącznie na warunkach 

i w zakresie określonym poniżej:  

1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę samochodu w oznaczonym w umowie terminie 

– dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy samochodu; na potrzeby umowy Strony przyjmują, iż siłą 

wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie 

okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi 

sposobami, 

2) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT – dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie  podatku VAT, 

3) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji samochodu lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości zamawianych samochodów – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-

użytkowej, 

4) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie 

składania oferty bądź zakończenie produkcji konkretnych materiałów lub zaprzestanie stosowania określonych 

rozwiązań technicznych – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej.  

2. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy (osoby 

upoważnione do kontaktu);  

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku 

bankowego);  

3) zmiana danych teleadresowych;  
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4) zmiana danych rejestrowych;  

5) zmiana wykazu stacji obsługi; 

6) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami; 

7) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 7 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia stron w związku z realizacją Umowy prowadzona będzie 

pisemnie i przesyłana listem poleconym albo pocztą kurierską albo składana w siedzibie: 

1) Zamawiającego na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa 

2) Wykonawcy na adres: ………………………. 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach związanych z realizacją postanowień Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: Pan Jakub Pobocha, tel.+48 22 2 100 102, faks: +48 22 2 100 101, tel. kom.: +48 

508 681 801, e-mail: jpobocha@nck.pl, 

2) ze strony Wykonawcy:  ………. ………., tel. +………………….., faks: +………………….., tel. kom. 

………………………, e-mail: …………………  

3. Postanowienia Umowy należy czytać i interpretować łącznie z innymi częściami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na podstawie którego udzielono Wykonawcy niniejszego zamówienia. 

4. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej umowy nie mogą bez zgody 

Zamawiającego być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 §1 Kc) ani regulowane w drodze 

kompensaty (art. 498 Kc). 

5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla 

Zamawiającego. 

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – SIWZ. 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczno-użytkowa. 

Załącznik nr 4 – Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi. 

 

WYKONAWCA 

 

____________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY 

 

____________________________________________ 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane są przetwarzane w celu zawarcia 
i bieżącej obsługi umowy, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i bieżącej obsługi umowy. 


