oznaczenie sprawy: LM-W.ZP.260.4.2021
ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
na:
„Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej
zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”
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Rozdz. 1
Informacje o Zamawiającym
Nazwa Zamawiającego:
Zamawiającym jest: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
reprezentowane przez: Dyrektora Lasów Miejskich -Warszawa
Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
godziny pracy: 7:30 – 15:30 – od poniedziałku do piątku
Rozdz. 2
Tryb udzielenia zamówienia. Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej
ustawą.
2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego jej
zabezpieczenia.
4. W każdym przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5. Informacje wymagane przepisami 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) zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca
przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji
zawierających dane osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane
osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w niniejszym
postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu „OFERTA”,
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni
obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdz. 3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji
związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone
są w załączniku nr 1 do SWZ Specyfikacja techniczna zamówienia oraz Projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
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3.

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
Główny przedmiot
34114000-9 – pojazdy specjalne
Dodatkowe przedmioty:
79822500-7 – usługi projektów graficznych
34113000-2 – pojazdy z napędem na 4 koła

4.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „OFERTA”, stanowiącym załącznik
nr 4, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania
nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

5.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
5.2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone
podwykonawcom.
5.3 Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawcę
Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich
zmianach danych oraz przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5.4 W przypadku realizacji prac z udziałem podwykonawcy/podwykonawców Wykonawca
zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu
wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy/podwykonawców, nawet
jeżeli postanowienia umowy nie stanowią tego wprost.

Rozdz. 4
Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ze względów organizacyjnych i
ekonomicznych nie jest zasadne dzielenie przedmiotu zamówienia na części. Brak podziału na części nie
narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ nie wpływa na krąg Wykonawców zdolnych do
wykonania zamówienia i nie stanowi bariery do ubiegania się o zamówienie małym i średnim
przedsiębiorstwom.
Rozdz. 5
Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Rozdz. 6
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdz. 7
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r.

Rozdz. 8
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę
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fabrycznie nowego samochodu/ samochodów specjalistycznego wyposażonego w zabudowę, przy
czym wartość samochodu z zabudową była nie niższa niż 400 000,00 złotych brutto, a prace te zostały
wykonane w szczególności zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem
najwyższej staranności.
Uwaga:
jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac wskazanych wyżej, wykonanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy prac, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również lub
uczestniczy).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.
58 ustawy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, warunek określony w pkt 1 niniejszego Rozdziału może
zostać spełniony przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy lub prace objęte przedmiotem zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu
do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w
postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub
oświadczeń.

Rozdz. 9
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podmiotów udostępniających te zasoby
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1.
Rozdz. 10

Podmiotowe środki dowodowe - składane na wezwanie Zamawiającego

1. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ: potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale 14 pkt 4, muszą
spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także wymagania
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określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. ws. sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
Rozdz. 11

1.
2.

3.

4.

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 i informacja o osobach wyznaczonych do kontaktu
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia - https://www.lasymiejskie.waw.pl/
Pytania do SWZ należy zadawać drogą mailową, na adres sekretariat@lasymiejskie.waw.pl (ze
wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). Wielkość załączonego do pojedynczej
wiadomości pliku nie może przekraczać rozmiaru 10MB.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności:
1) wymiana informacji,
2) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki Lasy
Miejskie Warszawa
3) poczty elektronicznej.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
10 MB.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal: „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (LM-W.ZP.260.4.2021).
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń 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
Strona 5 z 56

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się
z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
14. Język postępowania i wymagania w tym zakresie:
a. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
b. dopuszcza się używanie w ofercie, oświadczeniach i dokumentach określeń obcojęzycznych w
zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
c. podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. 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 przez upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem
art. 284 ust. 5 ustawy.
16. Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcą:
w sprawach merytorycznych – Robert Strąk tel. 660 721 482
w sprawach proceduralnych – Anna Suska tel. 512 739 036
email: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Rozdz. 12
Forma dokumentów
1. Wnioski, oferty, oświadczenia i inne dokumenty składane w postępowaniu muszą być zgodne 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 konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów elektronicznych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć
dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
3. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
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równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skompresowane dane:
.rar, .zip, .7z
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
•
dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
•
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zalecamy stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest
zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik
podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany
przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w
instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis
elektroniczny. W przypadku programów Sigillum Sign 4, Sigillum Sign 5, Szafir 2.0, proCertum
SmartSign oraz PEM-HEART 3.9 można również skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie
internetowej:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-wurzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/jakzlozyc-podpis-kwalifikowany
UWAGA
Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) do podpisywania ofert w systemie oraz plików
dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się
użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2.
5. Zalecenia dotyczące podpisu osobistego :
W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej
niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę ;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do po-brania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime
Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze
strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
6. Zalecenia dotyczące podpisywania profilem zaufanym:
W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów
profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:
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• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę.
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PA-dES;
7. Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba
pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
Rozdz. 13
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.06.2021 r.
Rozdz. 14

Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z postanowieniami SWZ.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza „OFERTA” – załącznik nr 4 do SWZ i złożyć
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
6. Do oferty dołącza się oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorami zawartymi w
załączniku nr 5 i 5a do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenia składa
każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania Zamawiający żąda złożenia w formie określonej w załączniku nr 2 do SWZ:
1)

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego);

2)

postanowienie pkt 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3)

postanowienia pkt 1-2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
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Rozdz. 15
Wadium
1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 4 000,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: 48 10301508 0000 0005 5005
6038 z dopiskiem na przelewie: „wadium - postępowanie nr LM-W.ZP.260.4.2021”
5. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
b. w gwarancji lub poręczeniu musi być nazwa i adres zamawiającego
c. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
d. kwotę gwarancji/poręczenia,
e. termin ważności gwarancji/poręczenia,
f. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Rozdz. 16
Sposób oraz termin składania ofert
1. Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Termin składania ofert: do dnia 20.05.2021 do godziny 8:00.
Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Termin otwarcia ofert: dnia 20. 05.2021 o godz. 8:30
4. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje dotyczące:
1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cen zawartych w ofertach.
Rozdz. 17
Sposób obliczenia ceny. Informacje dotyczące walut obcych
1. Wykonawca określi cenę netto w „OFERCIE”.
2. Cenę brutto oferty należy wskazać w „OFERCIE”, przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT.
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3. Cena brutto oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia,
warunki i obowiązki umowne określone w Projektowanych postanowieniach umowy oraz ma
zawierać wszelkie opłaty publicznoprawne, w tym z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
4. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji
Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w
Projektowanych postanowieniach umowy.
5. 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. Wykonawca w formularzu „Oferta”
(wzór w załączniku nr 4 do SWZ) ma obowiązek:
1)

poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego,

2)

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

3)

wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;

4)

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia
między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
7. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i
uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w taki sposób, że gdy Wykonawca
poda cenę oferty, ceny jednostkowe z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub
dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie
cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną
zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a
końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza,
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
Rozdz. 18

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
Kryterium
Cena oferty
Gwarancja producenta na wady
materiałowe i produkcyjne
samochodu na którym robiona
będzie zabudowa
Gwarancja na perforacje i powłoki
lakiernicze (samochód z zabudową)
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Waga
70%

Symbol
C

10%

G1

10%

G2

Gwarancja na wyposażenie
specjalistyczne opisane w pkt. X
podpunkt 1-7 Specyfikacji
technicznej

10%

G3

3. Sposób oceny w zakresie poszczególnych kryteriów:
1) C- w kryterium „Cena oferty” będą oceniane wg następującego wzoru:
Cn
C= ––––––– x 70
Cb
gdzie:
C - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium (Cena oferty). Wartości punktowe w
kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;
Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb - cena oferty badanej.
2) G1- w kryterium „Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na
którym robiona będzie zabudowa” punkty będą przydzielane zgodnie z poniższym wzorem:
Gb
G1= ––––––– x10
Gn
gdzie:
G1 - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium („Gwarancja producenta na wady
materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa”). Wartości
punktowe w kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie
odcięcia;
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji;
Gb - okres gwarancji w ofercie badanej.
3) G2- w kryterium „Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze (samochód z zabudową)”
punkty będą przydzielane zgodnie z poniższym wzorem:
Gb
G2= ––––––– x10
Gn
gdzie:
G2 - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium („Gwarancja na perforacje i powłoki
lakiernicze (samochód z zabudową)”). Wartości punktowe w kryterium oceny ofert przyznane
zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji;
Gb - okres gwarancji w ofercie badanej.
4) G3- w kryterium „Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7
Specyfikacji technicznej” punkty będą przydzielane zgodnie z poniższym wzorem:
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Gb
G3= ––––––– x10
Gn
gdzie:
G3 - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium („Gwarancja na wyposażenie
specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej”). Wartości punktowe
w kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji;
Gb - okres gwarancji w ofercie badanej.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w punkcie 8 („Oferta”)
Załącznika nr 4 do SWZ.

4. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1
pkt). Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (na
zasadzie „odcięcia” kolejnych cyfr).
5. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów będącą sumą
punktacji w kryteriach wskazanych w ust. 2.
6. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą
liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
Rozdz. 19
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości wskazanej w Projektowanych postanowieniach umowy.
Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w innych formach.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038.
Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać
przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

Rozdz. 20

Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego
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1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy, poprzez stronę
zamawiającego.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie
określonym w art. 308 ustawy.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w sposób
podany w ust. 1.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy kopii umowy regulującej ich współpracę w
zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinny w szczególności
wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w
wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed zawarciem Umowy, wybrany Wykonawca:
1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie określonej w SWZ
oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie innej niż pieniądz);
2) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i
nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy,
koordynacji itp.;
3) przekaże wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia skutków na
gruncie rozliczeń publicznoprawnych.
Rozdz. 21
Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne
informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

Rozdz. 22 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX
ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
Rozdz. 23
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Przywołane w SWZ załączniki stanowią jej integralną część i są udostępnione przez Zamawiającego
w wersji edytowalnej.
Wykaz załączników do SWZ:
załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna zamówienia,
załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy,
załącznik nr 3 - Informacje wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
załącznik nr 4 – OFERTA,
załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
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załącznik nr 5a - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
załącznik nr 6 - Wykaz usług – wzór.
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Załącznik nr

1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

I.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem
dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna:
Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego obejmuje:
1) zakup jednego samochodu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w
2020 r.,
2) wykonanie zabudowy specjalistycznej na ww. samochodzie, przy czym Wykonawca
przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do: wykonania dokumentacji technicznej
zabudowy i elementów wyposażenia samochodu specjalistycznego, zgodnie
z parametrami technicznymi zawartymi w poniższej specyfikacji technicznej.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lp.

Opis wymogów

Wymogi Zamawiającego

1. Pojazd musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych
2. Pojazd przeznaczony do transportu zwierząt posiadający wyposażenie specjalne do załadunku/wyładunku zabezpieczania transportu w różnych warunkach terenowych
w zakresie temperatur (-20)0C do 450C
I
DANE OGÓLNE
1.

Marka

2.

Pojazd bazowy

3.

Kolor

Pojazd ciężarowy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony,
podwozie z kabiną do adaptacji (N1 BX)
Kolor ciemnozielony (preferowany mat wojskowy) – dopuszczona
możliwość zmiany koloru oryginalnego. W przypadku zmiany koloru
konieczność uwzględnienia w wycenie.
Zmiana koloru lakieru wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.

Typ kabiny

Kabina 3 osobowa

5.

Obciążenie osi tylnej
(kg)

Min. 1050 kg
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6.

Dopuszczalna masa
Max. 3500 kg
całkowita pojazdu (kg)

7.

Dopuszczalna masa
przyczepy bez hamulca Max. 750 kg
(kg)

8.

Dopuszczalna masa
przyczepy z hamulcem Max. 3500 kg
(kg)
Wymiary wewnętrzne:

9.

Zabudowa
Przestrzeń ładunkowa
(mm)

długość: min 3100 mm, max 4200 mm
wysokość: min 1900 mm, max. 2260 mm
szerokość: min 1900 mm, max 2500 mm
Przy czym kubatura przedziału ładunkowego nie może być mniejsza jak
10m3 w stanie przed zamontowaniem wyposażenia specjalnego.
Dla pojazdu podwozie z kabiną do adaptacji (N1 BX) - Zabudowa
wykonana z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna i
aluminium.

10. Zabudowa – materiały

Dach - rama wykonana z aluminiowych profili. Poszycie dachu
wykonane z płyt typu izoterma o grubości min. 25mm pokryte od
zewnątrz gładką blachą aluminiową lub laminatem o grubości min. 2
mm. Dach izolowany termicznie przed nadmiernym nagrzewaniem się
zabudowy.
Ściany boczne wykonane z aluminiowych profili, ściany wykonane z
płyt typu izoterma o grubości przekroju poprzecznego min. 25 mm.
Kryte od wewnątrz gładką blachą aluminiową o grubości min. 2 mm.

11. Zabudowa - rama

12.

Zabudowa – dostęp,
podział

Rama pośrednia wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
Ściana z lewej strony zabudowy (od strony kierowcy) posiada drzwiczki
rewizyjne do schowka na narzędzia. Ściana z prawej strony zabudowy
(od strony pasażera) posiada drzwiczki do części ładunkowej. Drzwi
wejściowo-wyjściowe do przestrzeni ładunkowej (z możliwością
wchodzenia np. za pomocą wysuwanych stopni). Oba drzwi otwierane
o kąt 180 stopni w kierunku tylnej części auta, powinny mieć blokadę w
pozycji otwartej. Zarówno drzwiczki rewizyjne do schowka na
narzędzia, jak i drzwiczki wejściowo-wyjściowe zamykane na kluczyk.
Ponadto musi być zapewnione otwieranie drzwi od części ładunkowej
od wnętrza. W części przedniej ściany czołowej zabudowy, od strony
kabiny pojazdu schowek w postaci regału z 3 półkami (półki o
prześwicie na całą szerokość) z zabezpieczeniami od zewnątrz (wygięte
krawędzie półek na wysokość 50 mm), wykonane z materiałów
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odpornych na korozję, umożliwiające w sposób bezpieczny
przewożenie sprzętu. Dostęp do półek jest możliwy również z zewnątrz
przez drzwiczki rewizyjne. W dolnej części ściany czołowej miejsce na
magazynowanie długiego wyposażenia specjalnego. Całość schowka
zamykana żaluzją aluminiową (na całą wysokość i szerokość
zabudowy). Po zasunięciu rolety, dolna jej listwa musi być wsparta od
strony podłogi progiem stabilizująco-uszczelniającym o wysokości 50
mm. Głębokość regału min. 50 cm.
Na ścianach po obu stronach zabudowy wzdłużne pasy metalowe do
mocowania ładunku.

13.

14.

Zabudowa –
mocowanie sprzętu

Na części ściany lewej zabudowy (od wewnątrz) w górnej części
zamontowana ażurowa płyta o szerokości min. 80 cm (na całą długość
ściany bocznej) składająca się co najmniej z dwóch części,
przeznaczona do mocowania narzędzi i specjalnego wyposażenia.
Dostawca wyposaży płytę w różne uchwyty odpowiednie do
mocowania standardowych narzędzi serwisowych.

Zabudowa – ramię,
wciągarka

Przy suficie zabudowy, znajduje się stabilnie zabudowane podwieszone
na rolkach wysuwane ramię, umożliwiające podniesienie i załadunek
zwierzęcia wraz z klatką, o ciężarze min. 500 kg poprzez wciągarkę
elektryczną (sterowaną bezprzewodowym pilotem oraz ręczne
sterowanie za pomocą przycisków), zamontowaną w tylnej części
zabudowy, o uciągu min. 2000 kg. Wysuwane ramię musi posiadać
blokadę wysuwu ramienia teleskopowego przy dwóch wymiarach
wysuwu. Na końcu ramienia (od strony drzwi tylnych zabudowy) lina
do wyciągarki – syntetyczna, na rolce.
Wyżej opisane ramię mocowane przy suficie na długości zabudowy z
możliwością wysuwania (w sposób teleskopowy) do 1000 mm, poza
obrys tylnej ściany zabudowy.

15. Zabudowa - ramię

16. Zabudowa - podłoga

Praca ww. ramienia w zakresie temperatur (-200C do 450C) (Uwzględnić
rozszerzalność cieplną i odprowadzenie skraplającej się wody, aby nie
mogła się gromadzić na ramieniu i zamarzać w niskiej temp. (np.
nawiercone otwory w wysuwanym ramieniu). Ramię powinno się
przesuwać za pomocą rolek. Zamawiający nie wyraża zgody na
zastosowanie ślizgów.
Podłoga izolowana, pokryta blachą ze stali nierdzewnej gładka
o grubości min. 2 mm. W podłodze system odprowadzenia wody po
myciu wnętrza części załadowczej zabudowy. Odprowadzenie wody otwory w podłodze, zamykane od wewnątrz, zabezpieczone przed
zaciekaniem wody do wnętrza zabudowy pod podłogę, wykończone na
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gładko równo z powierzchnią podłogi (odniesienie: odprowadzenie
skroplin na zewnątrz pojazdu tak jak z parownika klimatyzacji)

17. Zabudowa - uchwyty

Uchwyty boczne i przypodłogowe, umożliwiające mocowanie pasów
zabezpieczających ładunki. Uchwyty w podłodze poniżej poziomu
podłogi, składane na płasko. Ponadto na wyposażeniu 6 pasów
transportowych o długości min. 6 m, szerokości min. 35 mm,
wytrzymałości (po linii prostej) min. 0,9 tony. Uchwyty boczne min. 10
szt. chowane w zabudowę, składane na płasko. Rozmieszczone w taki
sposób aby była możliwość zabezpieczenia m.in. 2-3 klatek o
wymiarach:
dł. 120 cm x szer. 65 cm x wys. 85 cm

18. Zabudowa - drzwi

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do kąta 270 stopni z blokadą
otwarcia (np. magnesami na zew. ścian bocznych uniemożliwiającymi
samoczynne zamykanie się drzwi), z blokadą każdego skrzydła
oddzielnie odpowiadającym zamknięciu tylnych drzwi chłodni czy
kontenera, mechanizmem rurowym z materiału odpornego na korozję
(co najmniej ocynkowanym).

Zabudowa –
19. oświetlenie
wewnętrzne.

Oświetlenie LED wnętrza zabudowy sterowane z kabiny kierowcy.
Położenie punktów oświetleniowych w zabudowie powinno zapewnić
oświetlenie każdej części wnętrza zabudowy oraz schowka na
narzędzia. Oświetlenie chowane do zabudowy, nie ulegające
zahaczeniu podczas korzystania z zabudowy. Dodatkowo w tylnej
części zabudowy 2 lampy LED (reflektory) z ruchomą głowicą
umożliwiającą oświetlenie zarówno wnętrza zabudowy, jak również
oświetlanie zewnętrznej części pola pracy przed drzwiami
skrzydłowymi podczas załadunku. Dodatkowy reflektor powinien być
umieszczony również wewnątrz części załadowczej przy drzwiach
skrzydłowych (drzwi z boku zabudowy od strony pasażera), w sposób
niekolidujący z wysuwanym ramieniem i klatkami.

Zabudowa –
20. oświetlenie
zewnętrzne

21.

Zabudowa –
oświetlenie pojazdu

Lampy ostrzegawcze koloru żółtego LED płaskie (zabezpieczone przed
przypadkowym zerwaniem), zamontowane dookoła pojazdu przy
dachu – z przodu, po prawej i lewej stronie oraz z tyłu zabudowy.
2 lamy LED z przodu pojazdu i dwie z tyłu. Po bokach pojazdu po 3
sztuki, z tym, że środkowe lampy włączane oddzielnym włącznikiem z
kabiny kierowcy.
Oświetlenie pojazdu z przodu i tyłu zabezpieczone nierdzewną kratką
ochronną, z przodu kratka na orurowaniu przednim.
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Włączniki sterujące - punkty sterujące oświetleniem i złączeniem
komponentów zabudowy (wciągarka, wyciągarka) umieszczone w
kabinie pasażerskiej dostępne z miejsca kierowcy.

22. Włączniki – kabina

Pozycje montażowe włączników elementem uzgodnień z
zamawiającym, po zaprezentowaniu kabiny samochodu bazowego.
Zabudowa wyciągarka

Z przodu pojazdu zainstalowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu
min. 5 t i długości liny min. 30 m.

Zabudowa – okienka
wentylacja

W drzwiach skrzydłowych drzwi tylnych otwierane okienka z blokadą,
umożliwiające dostęp powietrza z zewnątrz, przesuwane na boki, o
wymiarach zewnętrznych min. 600x400 mm. Na ścianach bocznych
uchylne klapy wentylacyjne z zamknięciem od środka,
uniemożliwiającym wejście z zewnątrz do przedziału ładunkowego.

25. Zabudowa - owiewka

Na dachu kabiny zamontowany spoiler do wysokości nie zasłaniającej
oświetlenia ostrzegawczego lecz nie niżej niż 10 cm poniżej krawędzi
zabudowy.

26. Zabudowa - wentylacja

W części ładunkowej posiada zabudowaną klimatyzację, której
sterowanie znajduje się w kabinie kierowcy.

27. Zabudowa

Gwarancja na zabudowę min. 24 m-ce, max. 60 m-cy.

23.

24.

II

SILNIK

1.

Rodzaj paliwa

Olej napędowy

2.

Moc silnika

(100 – 160) kW; moment obrotowy min. 340 Nm dostępnych nie
później jak 1600 obr/min

3.

Pojemność

Min. 1960 cm3

4.

Osłona
zabezpieczająca

Silnik i skrzynia biegów posiada osłonę lub osłony metalową
zabezpieczające przed uszkodzeniem silnika i skrzyni biegów w czasie
eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach terenowych

III

UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIE

1.

Układ kierowniczy

Ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie

2.

Rozstaw osi (mm)

Min. 3200 mm, max. 4490 mm

3.

Napęd

na 4 koła

Zawieszenie

Zawieszenie przednie niezależne z kolumnami McPherson (sprężyna
śrubowa i amortyzator teleskopowy), stabilizator poprzeczny lub resor
poprzeczny QUAD-LEAF

4.
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Zawieszenie tylne z resorami piórowymi, amortyzator teleskopowy z
ograniczeniem mechanicznym maksymalnego ugięcia się resorów
5.

Układ bezpieczeństwa
czynnego

6.

Wspomaganie ruszania
HSA lub równoważny
pod górę

7.

Dodatkowe
przełożenie
redukcyjne, reduktor
do jazdy w terenie

Low range lub równoważny

8.

Kąt rampowy

Min. 19 stopni

IV

(ABS + ESP) lub równoważny

ZAKRES WYPOSAŻENIA SERYJNEGO (WYPOSAŻENIE OD DEALERA)

1.

Siedzenia (liczba
miejsc)

3 osobowy

2.

Reflektory przednie

Halogenowe

3.

Radio

Radio z gniazdem USB AUX, zestaw głośnomówiący bluetooth do
telefonu

4.

Lusterka zewnętrzne

Elektrycznie regulowane i podgrzewane, zapewniające odpowiednią
widoczność przestrzeni z boku pojazdu z zabudową

5.

Zamek

Centralny

6.

Szyby

Elektrycznie regulowane

7.

Klimatyzacja

Automatyczna, półautomatyczna lub manualna

8.

Zabezpieczenie
przeciw kradzieżowe

Immobiliser, autoalarm

9.

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne
3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera/ów

10. Koło zapasowe
11.

Wymagane - 1 szt.

Podnośnik z zestawem
Wymagane - 1 szt.
technicznym

12. Gaśnica

Wymagane - 1 szt.

13. Apteczka

Wymagane - 1 szt.

14. Trójkąt ostrzegawczy

Wymagane - 1 szt.

15. Kamizelka odblaskowa Wymagane – 3 szt.
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16.

Światła
przeciwmgielne

Przednie: TAK

17. Felgi, opony

Stalowe, opony terenowe klasy AT

18. Tapicerka

Materiałowa, welur lub skóra

19. Dywaniki gumowe

Dla kierowcy i pasażerów

20. Klin pod koła

Wymagane – 1 szt.

V

WARUNKI GWARANCJI I EKSPLOATACJI

1.

Gwarancja na
wyposażenie
specjalistyczne opisane
(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
w pkt. X podpunkt 1-7
Specyfikacji
technicznej

2.

Gwarancja na
perforacje i powłoki
lakiernicze (samochód
z zabudową)

3.

Gwarancja producenta
na wady materiałowe i
(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
produkcyjne
samochodu na którym
robiona będzie
zabudowa

(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)

VI

DOKUMENTACJA

1

Świadectwo
homologacji

Homologacja lub dopuszczenie jednostkowe umożliwiające rejestrację
pojazdu i poruszanie się po drogach publicznych

2

Karta pojazdu

TAK

3

Wykaz
autoryzowanych stacji
obsługi na terenie
Polski, samochodu
bazowego oraz
zabudowy

TAK

VII
1.

TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji
zamówienia

10 grudnia 2021 r.
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VIII

DOPOSAŻENIE AUTA
Wymagane - 1 szt.

1.

Hak holowniczy

2.

Kamera cofania (obraz
z tyłu pojazdu, np. w
lusterku środkowym)
Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby zabezpieczyć przed
dostępny niezależnie
zniszczeniem oraz z ograniczeniem ryzyka jej zabrudzenia,
od włączonego biegu
zaparowywania, urwania i uszkodzenia
np. po przyciśnięciu
włącznika plus czujniki
parkowania z tyłu

3.

Oznaczenie
samochodu

4.

Sygnalizator
ostrzegawczy
pomarańczowy (kogut) Wymagany - 1 szt.
na magnes, włączany z
kabiny kierowcy

5.

Instrukcja obsługi
zabudowy

(z gniazdem elektrycznym 13 biegunowym ISO 11446)

LASY MIEJSKIE - WARSZAWA, wraz z logo - 11 szt.
(Wizualizacja pojazdu zostanie uzgodniona na spotkaniu roboczym i
musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego)

Naklejona na drzwi skrzydełkowe zabudowy 1.

IX

WYMAGANIA EKOLOGICZNE

1

Poziom emisji CO2

Poziom emisji CO2 spełnia wymagania zgodności z aktualnymi
regulacjami prawnymi w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji CO2

2

Wymagania odnośnie
poziomu odzysku i
recyklingu

Spełnia wymagania zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi
odnośnie recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji

X

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

1.

Całkowita zabudowa

Zabudowa - 1 szt.

2.

Wyciągarka
elektryczna (przy
zderzaku przednim)

Wyciągarka elektryczna o sile uciągu 5 t i długości min. 30 m - 1 szt.

(pracuje w poziomie)
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3.

Wciągarka elektryczna
do podnoszenia klatki z Wciągarka elektryczna zamontowana w tylnej części ramienia
teleskopowego umożliwiająca załadunek zwierzęcia wraz z klatką o
tyłu zabudowy
uciągu min. 2000 kg - 1 szt.
(pracuje w pionie)

4.

Sygnalizator
ostrzegawczy
pomarańczowy (kogut) Wymagany - 1 szt.
na magnes, włączany z
kabiny kierowcy

5.

Hak holowniczy

Wymagane - 1 szt.

6.

Oznaczenie (miejsce
naklejenia oznaczenia
do ustalenia z
Zamawiającym)

Napis: Lasy Miejskie - Warszawa wraz z logo (wzór logo zostanie
przekazany w dniu podpisania umowy) - 11 szt.

7.

Kamera cofania (obraz
z tyłu pojazdu, np. w
lusterku środkowym)
dostępny niezależnie
Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby było jak najmniejsze
od włączonego biegu
ryzyko jej zabrudzenia, zaparowywania, urwania i uszkodzenia.
np. po przyciśnięciu
włącznika plus czujniki
parkowania z tyłu
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Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR LMW/……/2021
Umowa zawarta w dniu …………………… w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie
pełnomocnictwa nr GP.OR.0052.4433.2015 z dnia 19.11.2015 r. przez:
Karola Podgórskiego – Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa z siedzibą przy
ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa,
a firmą:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………, reprezentowaną przez …………………………… zwana
dalej Dostawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak
LM-W.ZP.260……2021 w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), stosownie do ustaleń przetargowych
i na podstawie złożonej oferty przez Dostawcę, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji
związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”, w tym:
1) zakup jednego samochodu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż
w 2020 r.,
2) wykonanie zabudowy specjalistycznej na w samochodzie, o którym mowa w pkt 1, przy
czym Dostawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do: wykonania dokumentacji
technicznej zabudowy i elementów wyposażenia samochodu specjalistycznego, zgodniez
parametrami technicznymi zawartymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej umowy – w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej, w tym:
a) przekrój poprzeczny i podłużny zabudowy (ściany, dach, podłoga oraz rama
pośrednia),
b) przekrój poprzeczny i podłużny schowka na narzędzia w zabudowie zamykanego
żaluzjami aluminiowymi,
c) mocowanie półek w schowku na narzędzia w zabudowie, który zamykany jest
żaluzjami aluminiowymi,
d) przekrój poprzeczny i podłużny ramienia teleskopowego,
e) mocowanie ramienia teleskopowego,
f) mocowanie wyciągarki elektrycznej w zabudowie.
3)doposażenie auta w dodatkowe wyposażenie ww. samochodu – zgodnie ze specyfikacją
techniczną stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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2.Dokumentacja techniczna zabudowy musi zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne,
użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.
3.Dokumentacja techniczna zabudowy musi być na etapie sporządzania konsultowana
i uzgadniana przez Dostawcę z Zamawiającym.
4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja techniczna
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, która jest integralną częścią niniejszej
umowy.
5.Wyposażenie oraz parametry techniczne oferowanego modelu samochodu nie wymienione
w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, nie mogą być
gorsze niż w standardowej wersji tego modelu dostępnej w ofercie publicznej.
6.Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności. Dostawca musi
uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami prawnym
i opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia.
7.Dostawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego i wydanie ze swojej
siedziby przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem.
8.Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia
Dostawcy należnej ceny przedmiotu dostawy.
9.Dostawca zapewni paliwo oraz ubezpieczenie pojazdu i wyposażenia w pełnym
wymaganym przepisami zakresie OC i AC na czas konieczny do przetransportowania na
trasie siedziba Dostawcy siedziba Zamawiającego, nie krótszy jednak niż 48 godzin od daty
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10.Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przystąpieniem przez przedstawicieli
Zamawiającego do czynności bezusterkowego odbioru końcowego oraz dostarczeniem
przedmiotu umowy ze swojej siedziby do siedziby Zamawiającego.
§2
1.

Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy
wynosi:
netto: ………………… zł (słownie:……………………………………………………...),
…..%VAT:……………zł (słownie: ……………………………………………………..),

2.
3.

4.
5.

brutto: ………………...zł (słownie: ………………………………………………….....),
w tym łączna wartość dodatkowego wyposażenia samochodu wynosi brutto:
………………...zł (słownie: ………………………………………………….....),
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Cena, o której mowa w § 2 ust. 1 nie może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmiany
stawki podatku od towarów i usług (VAT).
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, Dostawca będzie
zobowiązany przy rozliczeniu za wykonanie przedmiotu umowy, do przeliczenia ceny
w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto
nie było wyższe od tego, które było zaoferowane w ofercie przetargowej.
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, o którym mowa w §1.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji technicznej
zabudowy obciążają Dostawcę.
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Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia
prawidłowo
wystawionej
faktury,
na
rachunek
Dostawcy
nr
……………………………………………………………………………………………..
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego
i Dostawcy.
8. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
9. Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą: Plac Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481.
10. Lasy Miejskie – Warszawa ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa są odbiorcą i
płatnikiem faktury. Zapis należy umieścić na fakturze.
11. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest
wystawiana.
12. Faktura będzie dostarczona do Lasów Miejskich - Warszawa w terminie do
10 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
13. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
14. Dostawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu rachunek, jest
rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą).
15. Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
16. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy
6.

§ 2¹
1. Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podmiot
podlegający podatkowi VAT. W związku z tym obowiązek podatkowy w zakresie podatku
VAT spoczywa na Zamawiającym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021.685 ze zm.). W związku z powyższym
Wykonawca wystawi fakturę na kwotę netto, podatek od towarów i usług będzie uiszczony
przez Zamawiającego.
2. Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy
wynosi:
netto: ………………… zł (słownie:……………………………………………………...),
w tym łączna wartość dodatkowego wyposażenia samochodu wynosi netto:
………………...zł (słownie: ………………………………………………….....),
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

________________________________________________________________________
1

Dotyczy podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie po potrąceniu świadczeń publicznoprawnych
wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza kwoty stanowiącej zryczałtowany
podatek dochodowy, który Zamawiający jest zobowiązany zapłacić jako płatnik w dniu
dokonania zapłaty na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865 j.t.). Zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem
(certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej,
złożonym Zamawiającemu wraz z fakturą. Certyfikat powinien zostać dostarczony w
oryginale, ewentualnie może to być potwierdzona notarialnie kopia.
W przypadku niedostarczenia ww. certyfikatu rezydencji w odpowiednim terminie kwota
należnego podatku zostanie potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w ust 2.
4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, o którym mowa w §1.
5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji technicznej
zabudowy obciążają Dostawcę.
6. Cena, o której mowa w ust. 2 zostanie zapłacona w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia
prawidłowo
wystawionej
faktury,
na
rachunek
Dostawcy
nr
………………………………………………………………………………………………
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego
i Dostawcy.
8. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
9. Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą: Plac Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481.
10. Lasy Miejskie – Warszawa ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa są odbiorcą i
płatnikiem faktury. Zapis należy umieścić na fakturze.
11. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest
wystawiana.
12. Faktura będzie dostarczona do Lasów Miejskich - Warszawa w terminie do
10 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
13. Dostawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu rachunek, jest
rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą).
14. Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
15. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy
§3
1.

2.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy ustala się następująco:
1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie: do dnia 10 grudnia 2021 r.
Termin wykonania dokumentacji technicznej zabudowy, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt
2 wynosi 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania
dokumentacji technicznej zabudowy będzie protokół odbioru, podpisany przez
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3.

przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. Jeżeli Zamawiający wniesie uwagi bądź
zażąda wykonania poprawek lub uzupełnień Dostawca wykona te poprawki lub
uzupełnienia w terminie 4 dni od ich zgłoszenia.
Za ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie datę
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wydanie
Zamawiającemu przedmiotu umowy.
§4

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Dostawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie odbioru technicznojakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru technicznojakościowego w ciągu 7 dni od daty wpływu zawiadomienia. Upływ 7 – dniowego okresu
przystąpienia do odbioru techniczno-jakościowego nie może nastąpić później niż w
terminie, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 2.
Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Dostawcy w terminie, o którym
mowa w ust. 1.
Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli
Dostawcy i Zamawiającego.
Jeżeli w trakcie odbioru techniczno-jakościowego nie stwierdzi się usterek lub jeśli zostaną
one usunięte natychmiast, Strony będą mogły przystąpić do bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub
odstępstw od wymagań określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr
1 do niniejszej umowy i w dokumentacji technicznej zabudowy sporządzonej przez
Dostawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się do
niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku
zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach w 2
jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli
Dostawcy i Zamawiającego. W protokole tym Strony ustalą dokładny termin
bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w §4 ust. 7. Ustęp ten nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona min. 2 przedstawicieli
Zamawiającego w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Dostawcy.
Bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego.
Bezusterkowego odbioru końcowego dokona min. 2 przedstawicieli Zamawiającego oraz
co najmniej 1 przedstawiciel Dostawcy. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego
zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla
Dostawcy, podpisany przez obie Strony.
Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej odbędzie się w dniu bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy, w siedzibie Zamawiającego. Protokół z przeprowadzenia
szkolenia wraz z adnotacją o osobach, które je odbyły zostanie sporządzony w 2
jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez
przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego.
Dostawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 400.000,00 zł, której kopia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.
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§5
Do pojazdu Dostawca zobowiązuje się dołączyć niezbędne dokumenty do dokonania
rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz:
1) kartę pojazdu,
2) książkę napraw pojazdu,
3) instrukcję obsługi całego pojazdu, poszczególnych jego urządzeń i wyposażenia w
języku polskim,
4) książki gwarancyjne,
5) inne dokumenty załączone przez dostawcę sprzętu,
6) informacje o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów podwozia samochodu oraz
dostarczonego wyposażenia na terenie lub w najbliższych okolicach m.st. Warszawy
wyznaczonych do wykonywania obsługi i napraw gwarancyjnych.
§6
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wyposażenie specjalistyczne na okres ….
miesiące/ęcy. Okres gwarancji na pojazd zgodnie z gwarancją producenta
…. miesiące/ęcy na wady materiałowe lub produkcyjne. Ponadto ….. miesięczna
gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze.
Okres gwarancji jest równoznaczny z okresem rękojmi i liczy się od dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy.
Dostawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie
i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu
umowy, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz dokumentacją techniczną zabudowy sporządzoną przez Dostawcę,
zatwierdzoną przez Zamawiającego.
W okresie gwarancji, naprawy gwarancyjne zabudowy oraz dodatkowych elementów
wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Dostawcy w siedzibie
Zamawiającego. Dostawca przystąpi do naprawy w ciągu max. 48 godzin od daty
otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas „48 godzin” strony rozumieją
czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji
autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą
bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez Dostawcę.
W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria lub usterka zabudowy lub
dodatkowych elementów wyposażenia, powodująca konieczność dostarczenia pojazdu lub
wyposażenia do serwisu, Dostawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym
koszty.
Dla pojazdu bazowego na zasadach Assistance świadczonych przez producenta.

7.

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami
ustawy Kodeks Cywilny.
§7

1.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej
staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też

2.
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pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny
adres lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą
Stronę.
3. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą
elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie
osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką
kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.
Adres Zamawiającego:
Lasy Miejskie-Warszawa
ul. Korkowa 170 A
04-549 Warszawa
tel. 22 612 25 60, fax 22 610 38 29
sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
Adres Dostawcy:
………………………………………………………………………………………………
4.

5.

6.

Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane
za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą
elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez
drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę
poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.
Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej
Stronie w sposób określony powyżej.
Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub
odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane
drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesyłką kurierską pod rygorem nieważności.
W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi
ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu
poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie –
wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.
§8
Dla zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w sposób i w terminach zgodnych z
umową Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sposób
następujący:
1) zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy co stanowi
kwotę: …………….. zł (słownie: …………………………….. złotych), w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.),
2) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone najpóźniej w dniu
podpisania umowy przelewem na konto Zamawiającego: Nr konta : 48 1030 1508
0000 0005 5005 6038.
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3) zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy,
4) Zamawiający zwraca 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę,
Zamawiający ma prawo do pokrycia całości lub części swoich roszczeń z udzielonego
zabezpieczenia,
6) w trakcie realizacji umowy Dostawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości,
7) o dokonaniu zmiany o której mowa w pkt. 6 Dostawca powiadomi na piśmie
Zamawiającego,
8) zmiana o której mowa w pkt. 6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.
§9
1. Jeżeli Dostawca dopuści się zwłoki w terminie wydania przedmiotu umowy w stosunku do
terminu wskazanego w §3 ust.1 lit. b niniejszej umowy, zapłaci kary umowne w wysokości
0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi, dotyczących zabudowy i dodatkowych elementów wyposażenia Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dodatkowe
wyposażenie samochodu wskazanego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1.
4. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1, 2 .
5. Maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy 40% całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar
umownych.
7. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przedłożonej faktury na podstawie
noty księgowej.
§9²
1. Jeżeli Dostawca dopuści się zwłoki w terminie wydania przedmiotu umowy w stosunku do
terminu wskazanego w §3 ust.1 lit. b niniejszej umowy, zapłaci kary umowne w wysokości
0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §2¹ ust. 2, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
__________________________________________________________________________
²Dotyczy podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
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2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi, dotyczącej zabudowy i dodatkowych elementów wyposażenia Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia za dodatkowe
wyposażenie samochodu wskazanego w § 2¹ ust. 2,, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §2¹ ust. 2.
4. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1, 2
5. Maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy 40% całkowitego wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w §2¹ ust. 2.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar
umownych.
7. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przedłożonej faktury na podstawie
noty księgowej.
§10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
podstawowym interesom państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2)jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)
b)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp
Dostawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
Pzp ,
c)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.
3) w przypadku ogłoszenia likwidacji lub upadłości Dostawcy, zajęcia jego majątku.
4) w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy przekraczającej 2 tygodnie i tym
przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Dostawcy kosztów, jakie
Dostawca poniósł w związku z realizacją umowy.
2. W przypadkach wskazanych w ustępie 1, pkt 1, 2 Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych prac.
3. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez
złożenie oświadczenia drugiej Strony.
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§11
1. Istotna zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

zamówienia.
Dopuszczalna jest zmiana postanowień umownych w przypadkach przewidzianych w art.
455 ust. 1 pkt. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga pisemnej, pod rygorem
nieważności, zgody Zamawiającego.
W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy,
zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu
Ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent
m.st. Warszawy, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych
Urzędu m.st. Warszawy lub Lasów Miejskich –Warszawa.
W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 2019 z późn. zm).
Integralną częścią niniejszej umowy są podpisane załączniki.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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DOSTAWCA

Załącznik nr 3 do SWZ
Informacja dla Wykonawców
dot. Przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników zamówień publicznych realizowanych
w trybie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – powyżej 130 000 zł
W trybie art. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO,
informuję:
1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa z siedzibą w Warszawie (04549) przy ul. Korkowej 170A.
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: 04-549 Warszawa, ul. Korkowa 170A.
poprzez e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
telefonicznie: 22 612 25 60
2. Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), w celu prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw.
Z Inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224.
4. Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w
granicach przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy.
6. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.
7. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane
dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa
w art. 14 ust. 1-2 RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak
warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu
zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości udziału w postępowaniu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO.
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Załącznik nr 4 do SWZ

OFERTA
Sygnatura postępowania

Nazwa postępowania

LM-W.ZP.260.4.2021
„Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji
związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st.
Warszawy”

Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy / województwo / NIP Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem albo małym albo średnim przedsiębiorstwem 1)

1.

Mikroprzedsiębiorstwo –
Małe przedsiębiorstwo –
Średnie przedsiębiorstwo –
Mikroprzedsiębiorstwo –
Małe przedsiębiorstwo –
Średnie przedsiębiorstwo –

2.

….
1)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.

Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium: ……………………………………….
Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że:
1) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *)
2) powierzymy podwykonawcom realizację części zamówienia: *)

Wykonawca powierzy następującym
zamówienia:
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy
(jeżeli jest znana)
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podwykonawcom

realizację

następujących

części

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy
powierzyć podwykonawcy

2. Oświadczenie ws. polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:
Oświadczamy, że:
1) nie polegamy na zasobach podmiotów udostępniających zasoby**)
2) zgodnie z załączonymi do Oferty zobowiązaniami podmiotu udostępniającego zasoby/ innymi
środkami dowodowymi potwierdzającymi, że wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów:**)
a) Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy
na zdolnościach technicznych lub zawodowych nw. podmiotów udostępniających zasoby w
nw. zakresie:
Lp.

Nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby

Zakres, w jakim wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby

b) Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom realizację następujących części
zamówienia i jednocześnie polega na ich zasobach, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych:
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy (innego Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć
podmiotu)
innemu podmiotowi (podwykonawcy)

3. W przypadku określonym w Rozdziale 8 ust. 2 SWZ załączamy oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.*
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4. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór
przedmiotowej oferty:
▪ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług***),
▪ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie i wartości***):
___________________________________________________________________________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT]

Zgodnie z naszą wiedzą dla ww. dostaw i usług zastosowanie będzie miała następująca stawka
VAT: 23 %

5. Oświadczamy, że niniejsza Oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, z wyjątkiem informacji i dokumentów przekazanych w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, co do których wykazujemy w załączeniu, dlaczego informacje te stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w SWZ Projektowane Postanowienia Umowy i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z Ofertą oraz
na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji
zawierających dane osobowe oraz że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której
dane osobowe są podane w Ofercie, oświadczeniach i dokumentach składanych wraz z Ofertą lub
będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Szczegóły oferty:
a ) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :
Wartość liczbowo w zł

Wartość słownie złotych

Netto:
Vat
.....%:
Brutto:

b) W cenie o której mowa w lit. a, dodatkowe wyposażenie stanowi wartość:

Lp.

Opis

Ilość

1

2

3
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Cena jednost- Wartość netto
kowa netto (zł) (zł) kol. 3 x kol.
1 szt.
4
4

5

1.

2.

Całkowita zabudowa bez wyciągarek elektrycznych
Wyciągarka elektryczna (przy
zderzaku przednim) pracująca w
poziomi, o sile uciągu 5 t i
długości min. 30 m

1 szt.

1 szt.

3.

Wciągarka elektryczna zamontowana w tylnej części ramienia teleskopowego umożliwiająca załadunek zwierzęcia wraz z klatką
o uciągu min. 2000 kg

1 szt.

4.

Hak holowniczy

1 szt.

5.

6.

7.

Oznaczenie samochodu (miejsce
naklejenia oznaczenia do ustalenia z Zamawiającym). Napis: Lasy
Miejskie - Warszawa wraz z logo
(wzór logo zostanie przekazany
w dniu podpisania umowy)
Sygnalizator ostrzegawczy pomarańczowy (kogut) na magnes,
włączany z kabiny kierowcy
Kamera cofania (obraz z tyłu pojazdu, np. w lusterku środkowym) dostępny niezależnie od
włączonego biegu np. po przyciśnięciu włącznika plus czujniki
parkowania z tyłu. Wymagane –
takie umiejscowienie kamery,
aby było jak najmniejsze ryzyko
jej zabrudzenia, zaparowywania,
urwania i uszkodzenia.

11 szt.

1 szt.

1 szt.

Wartość liczbowo
w zł

Wartość słownie w złotych

Łączna wartość netto (suma wartości
netto z kolumny 5 powyższej tabeli):
Vat .....%:
Łączna wartość brutto:

a. Oferowane terminy obowiązywania gwarancji:
Lp.

Rodzaj gwarancji
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Oferowany termin obowiązywania
gwarancji wyrażony w miesiącach

1.

Gwarancja producenta na wady materiałowe
i produkcyjne samochodu na którym robiona
będzie zabudowa (min. 24 m-ce max. 60 m-cy)

2.

Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze
- samochód z zabudową (min. 24 m-ce max.
60 m-cy)

3.

Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne
opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji
technicznej (min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
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9. Określenie spełniania wymogów technicznych i eksploatacyjnych określonych w Specyfikacji technicznej.
Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego obejmuje:
1) zakup jednego samochodu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r.,
2) wykonanie zabudowy specjalistycznej na ww. samochodzie, przy czym Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do:
wykonania dokumentacji technicznej zabudowy i elementów wyposażenia samochodu specjalistycznego, zgodnie z parametrami technicznymi
zawartymi w poniższej specyfikacji technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lp.

Opis wymogów
1.
2.

I
1.

Wymogi Zamawiającego

Pojazd musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych
Pojazd przeznaczony do transportu zwierząt posiadający wyposażenie specjalne do załadunku/wyładunku zabezpieczania transportu w różnych
warunkach terenowych
w zakresie temperatur (-20)0C do 450C
DANE OGÓLNE
Marka
Do uzupełnienia przez wykonawcę: ………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

3.

Pojazd bazowy

Pojazd ciężarowy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony, podwozie z kabiną do adaptacji (N 1 BX)

Kolor

Kolor ciemnozielony (preferowany mat wojskowy) – dopuszczona możliwość zmiany koloru oryginalnego. W przypadku zmiany
koloru konieczność uwzględnienia w wycenie.
Zmiana koloru lakieru wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.

Typ kabiny

Kabina 3 osobowa

5.

Obciążenie osi tylnej (kg)

Min. 1050 kg

6.

Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu (kg)

Max. 3500 kg
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7.

Dopuszczalna masa przyczepy
bez hamulca (kg)

Max. 750 kg

8.

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcem (kg)

Max. 3500 kg
Wymiary wewnętrzne:
długość: min 3100 mm, max 4200 mm

9.

Zabudowa
Przestrzeń ładunkowa (mm)

wysokość: min 1900 mm, max. 2260 mm
szerokość: min 1900 mm, max 2500 mm
Przy czym kubatura przedziału ładunkowego nie może być mniejsza jak 10m3 w stanie przed zamontowaniem wyposażenia
specjalnego.
Dla pojazdu podwozie z kabiną do adaptacji (N 1 BX) - Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna i
aluminium.

10.

Zabudowa – materiały

Dach - rama wykonana z aluminiowych profili. Poszycie dachu wykonane z płyt typu izoterma o grubości min. 25mm pokryte od
zewnątrz gładką blachą aluminiową lub laminatem o grubości min. 2 mm. Dach izolowany termicznie przed nadmiernym
nagrzewaniem się zabudowy.
Ściany boczne wykonane z aluminiowych profili, ściany wykonane z płyt typu izoterma o grubości przekroju poprzecznego min. 25
mm. Kryte od wewnątrz gładką blachą aluminiową o grubości min. 2 mm.

11.

12.

Zabudowa - rama

Rama pośrednia wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej

Zabudowa – dostęp, podział

Ściana z lewej strony zabudowy (od strony kierowcy) posiada drzwiczki rewizyjne do schowka na narzędzia. Ściana z prawej strony
zabudowy (od strony pasażera) posiada drzwiczki do części ładunkowej. Drzwi wejściowo-wyjściowe do przestrzeni ładunkowej (z
możliwością wchodzenia np. za pomocą wysuwanych stopni). Oba drzwi otwierane o kąt 180 stopni w kierunku tylnej części auta,
powinny mieć blokadę w pozycji otwartej. Zarówno drzwiczki rewizyjne do schowka na narzędzia, jak i drzwiczki wejściowowyjściowe zamykane na kluczyk. Ponadto musi być zapewnione otwieranie drzwi od części ładunkowej od wnętrza. W części
przedniej ściany czołowej zabudowy, od strony kabiny pojazdu schowek w postaci regału z 3 półkami (półki o prześwicie na całą
szerokość) z zabezpieczeniami od zewnątrz (wygięte krawędzie półek na wysokość 50 mm), wykonane z materiałów odpornych na
korozję, umożliwiające w sposób bezpieczny przewożenie sprzętu. Dostęp do półek jest możliwy również z zewnątrz przez
drzwiczki rewizyjne. W dolnej części ściany czołowej miejsce na magazynowanie długiego wyposażenia specjalnego. Całość
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schowka zamykana żaluzją aluminiową (na całą wysokość i szerokość zabudowy). Po zasunięciu rolety, dolna jej listwa musi być
wsparta od strony podłogi progiem stabilizująco-uszczelniającym o wysokości 50 mm. Głębokość regału min. 50 cm.
Na ścianach po obu stronach zabudowy wzdłużne pasy metalowe do mocowania ładunku.

13.

14.

Zabudowa – mocowanie sprzętu

Na części ściany lewej zabudowy (od wewnątrz) w górnej części zamontowana ażurowa płyta o szerokości min. 80 cm (na całą
długość ściany bocznej) składająca się co najmniej z dwóch części, przeznaczona do mocowania narzędzi i specjalnego
wyposażenia. Dostawca wyposaży płytę w różne uchwyty odpowiednie do mocowania standardowych narzędzi serwisowych.

Zabudowa – ramię, wciągarka

Przy suficie zabudowy, znajduje się stabilnie zabudowane podwieszone na rolkach wysuwane ramię, umożliwiające podniesienie i
załadunek zwierzęcia wraz z klatką, o ciężarze min. 500 kg poprzez wciągarkę elektryczną (sterowaną bezprzewodowym pilotem
oraz ręczne sterowanie za pomocą przycisków), zamontowaną w tylnej części zabudowy, o uciągu min. 2000 kg. Wysuwane ramię
musi posiadać blokadę wysuwu ramienia teleskopowego przy dwóch wymiarach wysuwu. Na końcu ramienia (od strony drzwi
tylnych zabudowy) lina do wyciągarki – syntetyczna, na rolce.
Wyżej opisane ramię mocowane przy suficie na długości zabudowy z możliwością wysuwania (w sposób teleskopowy) do 1000
mm, poza obrys tylnej ściany zabudowy.

15.

16.

17.

Zabudowa - ramię

Praca ww. ramienia w zakresie temperatur (-200C do 450C) (Uwzględnić rozszerzalność cieplną i odprowadzenie skraplającej się
wody, aby nie mogła się gromadzić na ramieniu i zamarzać w niskiej temp. (np. nawiercone otwory w wysuwanym ramieniu).
Ramię powinno się przesuwać za pomocą rolek. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ślizgów.

Zabudowa - podłoga

Podłoga izolowana, pokryta blachą ze stali nierdzewnej gładka
o grubości min. 2 mm. W podłodze system odprowadzenia wody po myciu wnętrza części załadowczej zabudowy. Odprowadzenie
wody - otwory w podłodze, zamykane od wewnątrz, zabezpieczone przed zaciekaniem wody do wnętrza zabudowy pod podłogę,
wykończone na gładko równo z powierzchnią podłogi (odniesienie: odprowadzenie skroplin na zewnątrz pojazdu tak jak z
parownika klimatyzacji)

Zabudowa - uchwyty

Uchwyty boczne i przypodłogowe, umożliwiające mocowanie pasów zabezpieczających ładunki. Uchwyty w podłodze poniżej
poziomu podłogi, składane na płasko. Ponadto na wyposażeniu 6 pasów transportowych o długości min. 6 m, szerokości min. 35
mm, wytrzymałości (po linii prostej) min. 0,9 tony. Uchwyty boczne min. 10 szt. chowane w zabudowę, składane na płasko.
Rozmieszczone w taki sposób aby była możliwość zabezpieczenia m.in. 2-3 klatek o wymiarach:
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dł. 120 cm x szer. 65 cm x wys. 85 cm

18.

19.

20.

21.

22.

Zabudowa - drzwi

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do kąta 270 stopni z blokadą otwarcia (np. magnesami na zew. ścian bocznych
uniemożliwiającymi samoczynne zamykanie się drzwi), z blokadą każdego skrzydła oddzielnie odpowiadającym zamknięciu tylnych
drzwi chłodni czy kontenera, mechanizmem rurowym z materiału odpornego na korozję (co najmniej ocynkowanym).

Zabudowa – oświetlenie
wewnętrzne.

Oświetlenie LED wnętrza zabudowy sterowane z kabiny kierowcy. Położenie punktów oświetleniowych w zabudowie powinno
zapewnić oświetlenie każdej części wnętrza zabudowy oraz schowka na narzędzia. Oświetlenie chowane do zabudowy, nie
ulegające zahaczeniu podczas korzystania z zabudowy. Dodatkowo w tylnej części zabudowy 2 lampy LED (reflektory) z ruchomą
głowicą umożliwiającą oświetlenie zarówno wnętrza zabudowy, jak również oświetlanie zewnętrznej części pola pracy przed
drzwiami skrzydłowymi podczas załadunku. Dodatkowy reflektor powinien być umieszczony również wewnątrz części załadowczej
przy drzwiach skrzydłowych (drzwi z boku zabudowy od strony pasażera), w sposób niekolidujący z wysuwanym ramieniem i
klatkami.

Zabudowa – oświetlenie
zewnętrzne

Lampy ostrzegawcze koloru żółtego LED płaskie (zabezpieczone przed przypadkowym zerwaniem), zamontowane dookoła pojazdu
przy dachu – z przodu, po prawej i lewej stronie oraz z tyłu zabudowy.
2 lamy LED z przodu pojazdu i dwie z tyłu. Po bokach pojazdu po 3 sztuki, z tym, że środkowe lampy włączane oddzielnym
włącznikiem z kabiny kierowcy.

Zabudowa – oświetlenie pojazdu Oświetlenie pojazdu z przodu i tyłu zabezpieczone nierdzewną kratką ochronną, z przodu kratka na orurowaniu przednim.
Włączniki sterujące - punkty sterujące oświetleniem i złączeniem komponentów zabudowy (wciągarka, wyciągarka) umieszczone w
kabinie pasażerskiej dostępne z miejsca kierowcy.

Włączniki – kabina

Pozycje montażowe włączników elementem uzgodnień z zamawiającym, po zaprezentowaniu kabiny samochodu bazowego.
23.

Zabudowa - wyciągarka

Z przodu pojazdu zainstalowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. 5 t i długości liny min. 30 m.

24.

Zabudowa – okienka wentylacja

W drzwiach skrzydłowych drzwi tylnych otwierane okienka z blokadą, umożliwiające dostęp powietrza z zewnątrz, przesuwane na
boki, o wymiarach zewnętrznych min. 600x400 mm. Na ścianach bocznych uchylne klapy wentylacyjne z zamknięciem od środka,
uniemożliwiającym wejście z zewnątrz do przedziału ładunkowego.
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25.

Zabudowa - owiewka

Na dachu kabiny zamontowany spoiler do wysokości nie zasłaniającej oświetlenia ostrzegawczego lecz nie niżej niż 10 cm poniżej
krawędzi zabudowy.

26.

Zabudowa - wentylacja

W części ładunkowej posiada zabudowaną klimatyzację, której sterowanie znajduje się w kabinie kierowcy.

27.

Zabudowa

Gwarancja na zabudowę min. 24 m-ce, max. 60 m-cy.

II

SILNIK

1.

Rodzaj paliwa

Olej napędowy

2.

Moc silnika

(100 – 160) kW; moment obrotowy min. 340 Nm dostępnych nie później jak 1600 obr/min

3.

Pojemność

Min. 1960 cm3

4.

Osłona zabezpieczająca

Silnik i skrzynia biegów posiada osłonę lub osłony metalową zabezpieczające przed uszkodzeniem silnika i skrzyni biegów w czasie
eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach terenowych

III

UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIE

1.

Układ kierowniczy

Ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie

2.

Rozstaw osi (mm)

Min. 3200 mm, max. 4490 mm

3.

Napęd

na 4 koła
Zawieszenie przednie niezależne z kolumnami McPherson (sprężyna śrubowa i amortyzator teleskopowy), stabilizator poprzeczny
lub resor poprzeczny QUAD-LEAF

4.

Zawieszenie
Zawieszenie tylne z resorami piórowymi, amortyzator teleskopowy z ograniczeniem mechanicznym maksymalnego ugięcia się
resorów

5.

Układ bezpieczeństwa czynnego

(ABS + ESP) lub równoważny

6.

Wspomaganie ruszania pod górę HSA lub równoważny
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7.

Dodatkowe przełożenie
redukcyjne, reduktor do jazdy w
terenie

Low range lub równoważny

8.

Kąt rampowy

Min. 19 stopni

IV

ZAKRES WYPOSAŻENIA SERYJNEGO (WYPOSAŻENIE OD DEALERA)

1.

Siedzenia (liczba miejsc)

3 osobowy

2.

Reflektory przednie

Halogenowe

3.

Radio

Radio z gniazdem USB AUX, zestaw głośnomówiący bluetooth do telefonu

4.

Lusterka zewnętrzne

Elektrycznie regulowane i podgrzewane, zapewniające odpowiednią widoczność przestrzeni z boku pojazdu z zabudową

5.

Zamek

Centralny

6.

Szyby

Elektrycznie regulowane

7.

Klimatyzacja

Automatyczna, półautomatyczna lub manualna

8.

Zabezpieczenie przeciw
kradzieżowe

Immobiliser, autoalarm

9.

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne
3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera/ów

10.

Koło zapasowe

Wymagane - 1 szt.

11.

Podnośnik z zestawem
technicznym

Wymagane - 1 szt.

12.

Gaśnica

Wymagane - 1 szt.

13.

Apteczka

Wymagane - 1 szt.

14.

Trójkąt ostrzegawczy

Wymagane - 1 szt.
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15.

Kamizelka odblaskowa

Wymagane – 3 szt.

16.

Światła przeciwmgielne

Przednie: TAK

17.

Felgi, opony

Stalowe, opony terenowe klasy AT

18.

Tapicerka

Materiałowa, welur lub skóra

19.

Dywaniki gumowe

Dla kierowcy i pasażerów

20.

Klin pod koła

Wymagane – 1 szt.

V

WARUNKI GWARANCJI I EKSPLOATACJI

1.

Gwarancja na wyposażenie
specjalistyczne opisane w pkt. X
podpunkt 1-7 Specyfikacji
technicznej

2.

Gwarancja na perforacje i
powłoki lakiernicze (samochód z
zabudową)

3.

Gwarancja producenta na wady
materiałowe i produkcyjne
samochodu na którym robiona
będzie zabudowa

(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)

(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)

(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)

VI

DOKUMENTACJA

1

Świadectwo homologacji

Homologacja lub dopuszczenie jednostkowe umożliwiające rejestrację pojazdu i poruszanie się po drogach publicznych

2

Karta pojazdu

TAK

3

Wykaz autoryzowanych stacji
obsługi na terenie Polski,
samochodu bazowego oraz
zabudowy

TAK

Strona 46 z 56

VII
1.

TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia

10 grudnia 2021 r.

VIII

DOPOSAŻENIE AUTA
Wymagane - 1 szt.

1.

Hak holowniczy
(z gniazdem elektrycznym 13 biegunowym ISO 11446)

2.

Kamera cofania (obraz z tyłu
pojazdu, np. w lusterku
środkowym) dostępny
Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz z ograniczeniem ryzyka jej zabrudzenia,
niezależnie od włączonego biegu zaparowywania, urwania i uszkodzenia
np. po przyciśnięciu włącznika
plus czujniki parkowania z tyłu

3.

Oznaczenie samochodu

LASY MIEJSKIE - WARSZAWA, wraz z logo - 11 szt.
(Wizualizacja pojazdu zostanie uzgodniona na spotkaniu roboczym i musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego)

4.

Sygnalizator ostrzegawczy
pomarańczowy (kogut) na
magnes, włączany z kabiny
kierowcy

Wymagany - 1 szt.

5.

Instrukcja obsługi zabudowy

Naklejona na drzwi skrzydełkowe zabudowy 1.

IX
1

WYMAGANIA EKOLOGICZNE
Poziom emisji CO2

Poziom emisji CO2 spełnia wymagania zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji
CO2
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2

Wymagania odnośnie poziomu
odzysku i recyklingu

Spełnia wymagania zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi odnośnie recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji

X

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

1.

Całkowita zabudowa

Zabudowa - 1 szt.

2.

Wyciągarka elektryczna (przy
zderzaku przednim)

Wyciągarka elektryczna o sile uciągu 5 t i długości min. 30 m - 1 szt.

(pracuje w poziomie)

3.

Wciągarka elektryczna do
podnoszenia klatki z tyłu
zabudowy

Wciągarka elektryczna zamontowana w tylnej części ramienia teleskopowego umożliwiająca załadunek zwierzęcia wraz z klatką o
uciągu min. 2000 kg - 1 szt.

(pracuje w pionie)

4.

Sygnalizator ostrzegawczy
pomarańczowy (kogut) na
magnes, włączany z kabiny
kierowcy

Wymagany - 1 szt.

5.

Hak holowniczy

Wymagane - 1 szt.

6.

Oznaczenie (miejsce naklejenia
oznaczenia do ustalenia z
Zamawiającym)

Napis: Lasy Miejskie - Warszawa wraz z logo (wzór logo zostanie przekazany w dniu podpisania umowy) - 11 szt.

7.

Kamera cofania (obraz z tyłu
pojazdu, np. w lusterku
środkowym) dostępny
Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby było jak najmniejsze ryzyko jej zabrudzenia, zaparowywania, urwania i
niezależnie od włączonego biegu uszkodzenia.
np. po przyciśnięciu włącznika
plus czujniki parkowania z tyłu
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10. Wykaz załączników:
nr 1…………..
nr 2…………..
*) Właściwe podkreślić.
**) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i
niewypełnienia powyższych tabel, - Zamawiający uzna, że Wykonawca nie polega na zasobach podmiotów
udostępniających zasoby
***) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i
niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i
usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (tj. naliczenia i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego).

…..………..…………………………………………………………………
(podpis Oferenta/osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 5 do SWZ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON Wykonawcy / Podmiotu,
na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania
oferty wspólnej)
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU***
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
(zwane dalej: ustawa Pzp),
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY *
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY
WSPÓLNEJ *
(*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny
m.st.
Warszawy”, prowadzonego przez m.st. Warszawę, reprezentowane przez Dyrektora Lasów Miejskich
- Warszawa, oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.**
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze**:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
**niewłaściwe skreślić
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższy oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
***dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę, Podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)

Strona 51 z 56

Nr postępowania: LM-W.ZP.260.4.2021

Załącznik nr 5 a do SWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
(zwane dalej: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa samochodu
specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st.
Warszawy prowadzonego przez m.st. Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Lasów Miejskich Warszawa, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY *
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*
KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ*
(*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane przez zamawiającego
w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ .
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę, Podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
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Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)
WYKAZ DOSTAW
Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”

Wykonawca
_____________________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

Przedstawiamy wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy – w
tym okresie) dla wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, zawartego w rozdz. 8 pkt 1 SWZ.
Przedmiot
L.p

1

1.

2.

Daty wykonania

(szczegółowy opis
zakresu zrealizowanej
dostawy stosownie do
treści warunku udziału w
postępowaniu)

Podmiot, na rzecz którego
wykonano dostawę (nazwa
i adres)

2

………….

……………………

Informacje uzupełniające

od

do

dd-mm-rrrr

dd-mm-rrrr

3

4

5

……………

……………

……………

……………

Zasoby innego
podmiotu

Nazwa innego
podmiotu

6

7

8

……………

…………………….

…………….……

……….……

……………

…………………….

…………….……

……….……

1. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy powyższe dostawy zostały wykonane należycie.
2. Dowodem, o którym mowa w pkt 1 są:
1) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
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Dowody

2) oświadczenie wykonawcy– jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt 1,
Uwaga do kol. 6. Wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.
Uwaga do kol. 7

1) Zaznaczyć znakiem „X”, tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału na
zasadach określonych w art. 118 ustawy.
2) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał
on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
Uwaga do kol. 8 Wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby.
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