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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na dostawę samochodów osobowych 

ZAMAWIAJĄCY 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2022 r. 

  



1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa. 

tel. 22 632-01-42, e-mail: kchz@kchz.agro.pl 

1.2 Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej: 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

1.3 Zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

zwanej dalej ,,SWZ'', oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na 

stronie internetowej: https://www.kchz.agro.pl/ 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 

trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp", 

2.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych, 

nieużywanych, wyprodukowanych w 2022 r., samochodów osobowych 

(segment B małe) spełniających wymagania techniczne określone przez 

obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 

ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, mających 

homologację, wystawioną zgodnie z Rozdziałem 1a ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym. 

3.2 Kody opisujące przedmiot zamówienia według słownika CPV: 

34110000 - 1 samochody osobowe. 

3.3 Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu 

zamówienia, zwany dalej „OPZ” stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. 

3.4 Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 

Zamawiający informuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części z 

następujących powodów:  

3.4.1 podział ilościowy polegający na rozbiciu wolumenu dostaw groziłby 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, ze względu na 

utratę korzyści efektu skali. Efekt skali to obniżenie udziału kosztów 

stałych w kosztach jednostkowych dostawy w wyniku zwiększenia 

rozmiarów działalności. 

Przy zamówieniu na dostawę - bez rozbicia tej ilości na części - 

kalkulacja ceny jednostkowej jest korzystniejsza dla 

Zamawiającego. A więc jest ścisły związek pomiędzy wielkością 

zamówienia, a sposobem kalkulacji ceny za dostawę, a co za tym 

idzie podział zamówienia wskazuje na wysokie 



prawdopodobieństwo wzrostu cen, a to mogłoby zagrozić brakiem 

możliwości sfinansowania zamówienia przez Zamawiającego;  

3.4.2 Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z 

dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają 

się o takie zamówienie głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a 

więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP 

bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie określa wymagań. 

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

6.1 Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. 

formularza parametrów techniczno-użytkowych oferowanych samochodów, 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, w którym Wykonawca oświadczy, że 

zaoferowane samochody posiadają cechy i parametry techniczne 

wymagane w OPZ. 

6.2 Przedmiotowe środki dowodowe składa się wraz z ofertą. 

6.3 Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków 

dowodowych.  

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

8.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie 

ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między 

Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej: 

8.1.1 miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej 

„miniPortalem”, znajdującego się pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl 



8.1.2 Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej 

„ePUAP”, znajdującej się pod adresem o 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

8.1.3 poczty elektronicznej; komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z 

adresu i na adres: m.czajka@kchz.agro.pl 

8.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Marcin Czajka, 

adres poczty elektronicznej: m.czajka@kchz.agro.pl 

8.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”. 

8.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP, opisane 

zostały w: 

8.4.1 Instrukcji użytkowania systemu miniPortal - ePUAP dostępnej pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

8.4.2 Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 

8.4.3 Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój Gov dostępnych 

pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 

8.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

8.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz 

innych dokumentów w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP Zamawiającego. 

8.7 Link do postępowania został wskazany w pkt 1.2. Postępowanie można 

wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu. 

8.8 Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa, sporządza się w 

postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt - określonych w 

Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 

r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

8.9 Inne niż określone w pkt 8.8 informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą 

być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w 

pkt 8.8, albo jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych 

w pkt 8.1. 

8.10 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego 

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 



skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 

8.11 Sposób sporządzania oraz przekazywania dokumentów elektronicznych 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. 

8.12 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami 

w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

wskazanych w pkt 8.1. 

8.13 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez 

Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w 

przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu poczty 

elektronicznej. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

przez 30 dni, tj. do dnia 19 maja 2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert. 

9.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 

upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 9.1, Zamawiający 

przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazany okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. 

9.3 Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt 9.1, wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie tego terminu. 

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

10.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 

Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 

wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

10.2 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2 Oferta zawiera: 

11.2.1 formularz oferty - Załącznik nr 2 SWZ; 

11.2.2 formularz parametrów techniczno-użytkowych oferowanych 

samochodów osobowych – Załącznik nr 3 do SWZ na podstawie 



którego Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanych 

samochodów z wymogami podanymi w OPZ; 

11.2.3 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania - według wzoru określonego w 

Załączniku nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu; 

11.2.4 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa 

osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

rejestru. W przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zdanie 

pierwsze stosuje się odpowiednio; 

11.2.5 zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem, że stanowią one 

tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy; 

11.2.6 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie 

zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które dostawy 

wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy; 

11.3 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w 

tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

11.4 Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty, ponosi Wykonawca składający ofertę. 

11.5 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie 

dokumentów lub oświadczeń należy składać zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 8.11. 

11.6 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy 

przekazać w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Plik ten wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy zaszyfrować. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie uczestnikom postępowania. 

11.7 Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w art. 

222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnianych po otwarciu ofert. 



11.8 Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządza się i przekazuje w postaci 

elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dopuszcza się przekazanie 

cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci 

papierowej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mocodawcy lub notariusza, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

11.9 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki 

cywilne, konsorcja) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 

58 ust. 2, ustawy Pzp. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w imieniu Wykonawców. Pełnomocnictwo podpisują osoby 

uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji 

każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej 

dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika 

zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie 

umowy konsorcjum. 

Postanowienia pkt 11.9 stosuje się odpowiednio. 

12. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

12.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r., do godz. 12:00. 

12.2 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem: „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

na miniPortalu. Nie jest dopuszczalne złożenie ofert na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, z którego prowadzona będzie 

korespondencja Wykonawcy w postępowaniu. 

12.3 Ofertę sporządza się w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę musi być czytelny. 

12.4 Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

o dowodach osobistych). 

12.5 Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

instrukcji, o której mowa w pkt 8.4.1. 

12.6 Dokumenty dołączane do oferty muszą mieć postać elektroniczną, a 

następnie zostać zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę i w 

takiej postaci przekazane za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania ofert lub wniosku" dostępnego na ePUAP i na 

miniPortalu. 



12.7 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Sposób wycofania ofert 

został opisany w instrukcji, o której mowa w pkt 8.4.1. 

12.8 Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany oferty ani jej wycofać. 

12.9 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

13. TERMIN OTWARCIA OFERT 

13.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2022 r., o godzinie 12:30. 

13.2 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.3 informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

13.3 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.3 informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

13.4 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

13.5 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.4. 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

14.1 Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j.: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

14.2 Wykonawca w Formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ wskazuje cenę ofertową brutto za 

realizację całości przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. 

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i 

będzie stanowiła wartość umowy. 

14.3 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. 

Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

14.4 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczeń w innych, obcych walutach. 

14.5 Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), to 

jest końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe 



zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 

jednostkę). 

14.6 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena 

podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegająca negocjacji i 

wyczerpującą wszystkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

14.7 Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia 

wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, a także żadna cena 

jednostkowa nie może mieć wartości 0,00 złotych. 

14.8 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium 

ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej 

sytuacji Wykonawca wskazuje w ofercie cenę netto za wykonanie 

zamówienia i jednocześnie zobowiązany do poinformowania 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy (rodzaju) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi 

objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku 

oraz wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie - zgodnie z art. 225 uPzp. 

14.9 Zamawiający nie posiada statusu czynnego podatnika VAT. 

15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIOW SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1 Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 

15.2 Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

15.2.1 Cena - 80% waga kryterium 

15.2.2 Przedłużona gwarancja mechaniczna - 20% waga kryterium 

15.3 Zamawiający zastosuje następującą metodę oceny ofert przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

15.3.1 Cena (C): 

C = najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach na realizację 

zamówienia / cena brutto na realizację zamówienia badanej oferty = 

X → X x 80 pkt. 

15.3.2 Przedłużona gwarancja mechaniczna (G): 

Wykonawca wskazuje w ofercie oferowany okres gwarancji 

mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w tym części 

mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu) samochodu, 

jeżeli Wykonawca oferuje dłuższy okres gwarancji mechanicznej od 

minimalnego 24 - miesięcznego określonego w OPZ. W przypadku 



braku oferty w niniejszym kryterium Zamawiający przyjmie do oceny 

minimalny okres gwarancji mechanicznej i przyzna ofercie w 

kryterium 0 pkt. W przypadku zaoferowania krótszego okresu 

gwarancji mechanicznej niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona 

jako niezgodna z SWZ. Ocena w niniejszym kryterium dokonana 

zostanie zgodnie z poniższymi zasadami. 

Za zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji oferta otrzyma 5 

pkt. Za zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji oferta otrzyma 

10 pkt. Za zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji oferta 

otrzyma 20 pkt. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 

gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 

punktów. 

Maksymalnie w kryterium oferta może uzyskać 20 pkt. 

W przypadku wątpliwości co do zaoferowanego okresu gwarancji 

(np. zaznaczenia dwóch pól ze wskazanym okresem, Zamawiający 

przyjmie minimalny, 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna 

ofercie 0 punktów.  

15.3.3 Wynik (W): 

Łączna ocena oferty zostanie obliczona wg wzoru: W = C + G. 

Łączna maksymalna liczba punktów, jaką można przyznać ofercie 

za wszystkie kryteria wynosi 100 pkt. Punktacja przyznawana 

ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

15.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej, w tym zaoferowanej ceny. 

15.5 W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na 

niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy 

15.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

16.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp. 

16.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 16.1, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 



16.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania 

umowy. 

16.4 Wykonawca, o którym mowa w pkt 16.3, ma obowiązek zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do 

SWZ, Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające ze 

złożonej oferty. 

16.5 Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu, na jego 

żądanie, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

16.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

17.2 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej są określone 

w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp. 

18. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ 

18.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego 

terminu składania ofert. Wnioski o wyjaśnienia treści SWZ należy przesyłać 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.czajka@kchz.agro.pl W 

temacie pisma należy podać „nr sprawy: ZP.262.4.2022” 

18.2 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 

18.1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 

do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

18.3 W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w pkt 18.1, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

18.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania oraz na stronie, o której mowa w pkt 1.4. 



18.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. 

18.6 Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie, o której mowa w 

pkt 1.4 

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ar1. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej „RODO”, oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje: 

19.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa, 

tel. 22 632 01 42 

email: kchz@kchz.agro.pl 

19.2 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych 

email: iod@kchz.agro.pl 

19.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup paliwa prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

19.4 Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

uzyskania na postawie przepisów prawa. 

19.5 Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

19.6 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą 

przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy. 

19.7 W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

19.8 Osobie, której danę są przetwarzane przez Zamawiającego, przysługuje: 

19.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych 

osobowych; 

19.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub 

uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z 

powyższego prawa nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp; 

19.8.3 prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 



czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których 

mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej); 

19.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

19.9 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO. 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Parametry techniczno-użytkowe samochodów osobowych. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy. 



Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Trzy fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2022 r., samochody osobowe 

(segment B małe) spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące 

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

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

drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych 

do tej ustawy, posiadające homologację, wystawioną zgodnie z Rozdziałem 1a 

ustawy – Prawo o ruchu drogowy. 

 

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki techniczne: 
 

WARUNKI TECHNICZNE  

1. Rok produkcji 2022 

2. Rodzaj pojazdu osobowy 

3. Długość całkowita min. 3940 mm  

4. Szerokość całkowita min. 1695 mm  

5. Wysokość całkowita  min. 1430 mm  

6. Rodzaj paliwa benzyna 

7. Pojemność silnika min. 999 cm3 

8. Moc silnika (DIN) min. 75 KM 

9. Skrzynia biegów manualna 

10. Nadwozie hatchback 

11. 
Standardowa pojemność bagażnika 

(VDA) 
min. 280 l  

12. 
Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany) 

według danych technicznych producenta  
max. 5,6 l/100 km 

13. Drzwi  5 

14. Liczba miejsc siedzących 5 

15. Pojemność zbiornika paliwa min. 40 l 

16. Średnica felg min. 15” 

17. Norma emisji spalin Euro 6d 

 

WYPOSAŻENIE 

1. 
Czołowe poduszki powietrzne dla 

kierowcy i pasażera 
Wymagane 

2. 
Boczne poduszki powietrzne dla 

kierowcy i pasażera 
Wymagane 

3. Kurtyny powietrzne Wymagane 

4. Immobiliser i alarm Wymagane 

5. Centralny zamek sterowany z pilota Wymagane 

6. Klimatyzacja  Wymagane 

7. 

System audio i komunikacji Mirror Screen 

(Apple CarPlay™ / Android Auto™) 

Bluetooth, gniazdo USB, tuner radia 

cyfrowego DAB (Digital Audio 

Broadcasting) 

Wymagane 

8. Wspomaganie układu kierowniczego  Wymagane 

9. 
Elektrycznie otwierane szyby drzwi 

przednich 
Wymagane 



WYPOSAŻENIE 

10. 
Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne 
Wymagane 

11. Komplet dywaników podłogowych Wymagane 

12. Komputer pokładowy Wymagane 

13. Światła do jazdy dziennej Wymagane 

14. 

Kierownica wielofunkcyjna umieszczona 

z lewej strony pojazdu, obsługująca m. 

in. radio, telefon, komputer pokładowy z 

możliwości regulacji w dwóch 

płaszczyznach 

Wymagane 

15. Koło zapasowe Wymagane 

 

Wymagana gwarancja producenta:  

- gwarancja mechaniczna min. 24 miesiące, 
- gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące, 
- gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy. 
 

Wymagania dotyczące dokumentacji pojazdu - oferowany samochód musi 

posiadać: 

- homologację, 
- Kartę pojazdu, 
- gwarancję, 
- instrukcję obsługi w języku polskim. 

 

Przeglądy okresowe oraz naprawy realizowane będą w stacjach obsługi 

samochodów spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji 

obsługi, marki samochodów. 

 

Pojazd objęty będzie usługą „Assistance” gwarantującą bezpłatne holowanie (7 dni w 

tygodniu/24 godziny na dobę) od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej 

wykonującej naprawy gwarancyjne min. w okresie gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 

  



Załącznik nr 2 do SWZ 

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

………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(stempel firmowy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla 

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE 

SIĘ O ZAMÓWIENIE 

a) nazwa Wykonawcy .................................................................................................. 

b) kod, miejscowość ..................................................................................................... 

c) REGON.......................................... NIP ................................................................... 

d) e-mail: .............................., skrzynka ePUAP: ......................................................... 

e) tel. ............................................................  

f) osoba do kontaktu 

Imię i Nazwisko ……….…….……….. e-mail: ……………..………………………… 

tel. ............................................................  

ja/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz ......…………………………… 

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

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

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - 

 podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum) 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym, bez prowadzenia negocjacji nr ……………. 

na dostawę trzech samochodów osobowych:  



1. Oferujemy dostawę trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych: 

 
Cena jednostkowa netto 

(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

(%)) 

Cena jednostkowa brutto 
(zł) 

l.p. 1 2 3 4 

1 
marka: ……………………… 
model: ……………………… 
wersja: ……………………… 

………………… ..… ………………… 

2 
marka: ……………………… 
model: ……………………… 
wersja: ……………………… 

………………… ..… ………………… 

3 
marka: ……………………… 
model: ……………………… 
wersja: ……………………… 

………………… ..… ………………… 

Cena za cały przedmiot zamówienia: ………………… ..… ………………… 

 
jednocześnie oświadczamy, że: 
a) oferowane samochody posiadają homologację potwierdzoną stosownym 

świadectwem oraz spełniają wymagania przepisów prawa obowiązującego na 
terenie Polski w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, 

b) oferowane samochody osobowe spełniają wymogi normy Euro (w wersji 
aktualnej na dzień zakupu samochodów) w zakresie emisji zanieczyszczeń i 
wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, 

c) na zaoferowane pojazdy udzielamy przedłużonej gwarancji mechanicznej na 
łączny okres: 
 24 miesięcy 
 36 miesięcy 
 48 miesięcy 
 60 miesięcy 
 … miesięcy 

NALEŻY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE 
d) w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 
2. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ w terminie 

6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
3. Akceptujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez 

Zamawiającego. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 
6. Oświadczamy, że występując wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiamy 

następującego pełnomocnika ................................................................................. 
do : ………………………………………………………………………....................... . 

(tylko jeśli dotyczy - podać zakres pełnomocnictwa) 

  



7. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SWZ projekt umowy i zobowiązujemy 
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsza 
ofertą i na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

8. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: 
.....…………………………………………………………………….………………….. . 

(wpisać pełną nazwę i dokładny adres) 

 

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ............................................................................................................................ 
2) ............................................................................................................................ 
3) ............................................................................................................................ 
4) ............................................................................................................................ 
5) ............................................................................................................................ 
6) ............................................................................................................................ 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. * 

11. Informujemy, że jesteśmy: (Zaznaczyć właściwe) 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 

euro) 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 

euro) 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej 

niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro) 

 żadne z powyższych 

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych 

Podpis ………………………… 

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 art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

  



Załącznik nr 3 do SWZ 

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

SAMOCHÓD OSOBOWY 

Marka ……….. Model ……… Wersja ……… 

Segment B małe 

1. Rok produkcji 2022 

2. Rodzaj pojazdu osobowy 

3. Długość całkowita ………….. mm  

4. Szerokość całkowita ………….. mm  

5. Wysokość całkowita  ………….. mm  

6. Rodzaj paliwa benzyna 

7. Pojemność silnika ………….. cm3 

8. Moc silnika ………….. KM 

9. Maksymalny moment obrotowy ………….. Nm 

10. Skrzynia biegów manualna 

11. Typ nadwozia hatchback 

12. Standardowa pojemność bagażnika ………….. l  

13. 
Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany) 

według danych technicznych producenta  
………….. l/100 km 

14. Ilość drzwi  5 

15. Liczba miejsc siedzących 5 

16. Pojemność zbiornika paliwa ………….. l 

17. Średnica felg …………..” 

18. Norma emisji spalin ………….. 

 
WYPOSAŻENIE 

1. 
Czołowe poduszki powietrzne dla 

kierowcy i pasażera 
tak 

2. 
Boczne poduszki powietrzne dla 

kierowcy i pasażera 
tak 

3. Kurtyny powietrzne tak 

4. Immobiliser i alarm tak 

5. Centralny zamek sterowany z pilota tak 

6. Klimatyzacja  tak 

7. 

System audio i komunikacji Mirror Screen 

(Apple CarPlay™ / Android Auto™) 

Bluetooth, gniazdo USB, tuner radia 

cyfrowego DAB (Digital Audio 

Broadcasting) 

tak 

8. Wspomaganie układu kierowniczego  tak 

9. 
Elektrycznie otwierane szyby drzwi 

przednich 
tak 

10. 
Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne 
tak 

11. Komplet dywaników podłogowych tak 

12. Komputer pokładowy tak 

13. Światła do jazdy dziennej tak 

14. 

Kierownica wielofunkcyjna umieszczona 

z lewej strony pojazdu, obsługująca m. 

in. radio, telefon, komputer pokładowy z  

możliwością regulacji w dwóch 

płaszczyznach 

tak 

15. Koło zapasowe tak 



Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane: 
…………………………………………………………................................................................................ 

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

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

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

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

Data …………………………    Podpis ………………………… 

  



Załącznik nr 4 do SWZ 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Nr sprawy: ZP.262.5.2021 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów 

osobowych. 

Ja niżej podpisany 

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

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………....……….. 
Regon, NIP Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawię art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ...... * ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące czynności: 

…………………………………………………………………………………………………. 
* Uwaga: pkt 2 do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie zaistniał taki 

przypadek, należy skreślić pkt 2 albo zaznaczyć w inny sposób, np., wpisać „nie dotyczy”. 

Data ………………………….    Podpis …………………………. 

  



Załącznik nr 5 do SWZ 

Projektowane postanowienia Umowy 

Umowa nr …./2022 

W dniu ……………………. r. w Warszawie, pomiędzy Krajowym Centrum Hodowli 

Zwierząt mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 3, 01-142 Warszawa, 

posiadającym NIP 5272529237, REGON 017184923 zwanym w dalszej treści 

umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt – ……………………………………. 

a 

Firmą ……………………………….. mającą siedzibę w ………………….. przy 

ul. ……………………………. posiadającą NIP ………………….., REGON 

……………………. zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną 

przez: 

…………………………….. – ……………………………………………… 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 

dostawę samochodów osobowych, w trybie podstawowym, bez prowadzenia 

negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego trzech fabrycznie 
nowych samochodów osobowych marki ………………….., model ………………. 
rok produkcji 2022 o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z 
Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (jednocześnie wraz z Formularzem ofertowym 
stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, że samochody o których mowa w ust.1 są fabrycznie 
nowe i nieużywane, odpowiadają wymaganiom technicznym określonym przez 
obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach 
publicznych, w tym warunkom technicznym wynikającym z ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity ustawy – Dz. 
U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 
posiadający homologację, wystawioną zgodnie z Rozdziałem 1a - Prawo o ruchu 
drogowym. 

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do dnia ……………………………….. r. 
4. Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. 
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez przedstawicieli obu stron.  
6. Do wydawanych pojazdów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w języku 

polskim następujące dokumenty (do każdego z pojazdów): 
1) Kartę pojazdu, 

2) Książkę przeglądów serwisowych, 



3) Instrukcję obsługi w języku polskim.  

7. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez strony 
protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

8. Strony postanawiają, że odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy są: 
w imieniu Zamawiającego: ……………….. tel. +48 ……………………, 

email: …………………………… 

w imieniu Wykonawcy: ……………………. tel. +48 ……………………,  

email: …………………………… 

§ 2 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
……………………… zł brutto (słownie: …………………………… zł …./100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy w …………………………… nr konta 
………………………………….. po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 1 ust. 6, w terminie do 14 dni od 
otrzymania faktury VAT. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony, protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wykonawca udziela gwarancji: 
1)  mechanicznej na …. miesięcy, 
2)  na wady powłoki lakierniczej na …. miesiące, 
3)  na perforację nadwozia na …. miesiące, 
na dostarczony przedmiot umowy na okres liczony od daty podpisania przez 

Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń, nie mniej jednak niż gwarancja producenta przedmiotu umowy. 

2. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta 
pojazdów. 

3. Mycie samochodów w myjni automatycznej, szczotkowej nie może skutkować 
utratą ani ograniczeniem gwarancji. 

4. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy w okresie gwarancji) nastąpi 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterki 
przez Zamawiającego.  W przypadku gdy naprawa wiąże się z importem części 
zamiennej lub uszkodzonego podzespołu przez generalnego dostawcę danej 
marki pojazdu, czas ten może zostać wydłużony, w porozumieniu z 
Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż o kolejne 14 dni. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownego 
dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia na uszkodzoną część lub 
podzespół. Wszelkie koszty związane z usunięciem zgłoszonej usterki poniesie 
Wykonawca. 



5. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia 
zwrotu    samochodu po naprawie. 

6. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin 
gwarancji biegnie dla nich na nowo. 

7. Usuwanie przez Zamawiającego we własnym zakresie drobnych usterek oraz 
uzupełnianie i/lub wymiana materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować 
utraty, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji 
samochodów. 

8. Zasady gwarancji, o których mowa powyżej obowiązują we wszystkich stacjach 
obsługi samochodów spełniających kryteria jakościowe określone dla 
autoryzowanych stacji obsługi oferowanej marki samochodów. 

9. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określone w załączniku 1 
do SWZ, realizowane będą w stacjach obsługi samochodów spełniających 
kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji obsługi oferowanej marki 
samochodów. 

§ 4 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę kara umowną: 
1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust.1 umowy w 

przypadku zwłoki w dostawie, za każdy dzień zwłoki, 
2) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust.1 umowy, gdy 

Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 
3) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Za zwłokę w uregulowaniu zobowiązania Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki w wysokości ustawowej, za każdy dzień zwłoki. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych. 

4. Strony uzgadniają potrącenie kar umownych z wynagrodzenia bez dodatkowej 
zgody w tym zakresie. 

5. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie 
rezygnując z kar umownych i odszkodowania. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku dostarczenia 
samochodu w drugim terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Maksymalny limit kar umownych wynosi 10% wartości brutto umowy.  

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 
2) naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy. 

§ 6 

Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2176). 



§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu – pod 
rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy: 
1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla 

Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w 
chwili zawarcia Umowy, a wprowadzenie tych rozwiązań nie powoduje 
podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku 
przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego na skutek 
korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, dostawa 
pojazdów jest niemożliwa wskutek okoliczności zewnętrznych, obiektywnych i 
odpowiednio uzasadnionych; 

3) nastąpiła zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT; w takim 
przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny o kwotę 
wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie 
powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 

4) nastąpiła zmiana w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia pojazdów 
związana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego  

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym. 

Integralną część umowy stanowią: 

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz złożony w postępowaniu Formularz ofertowy 

Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


