Warszawa, dnia 30.10.2020 r.

/do uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
jednej sztuki samochodu terenowego typu PICKUP z napędem 4x4
(nr ref. sprawy: ZP/09/20).
Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 – ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę jednej sztuki samochodu terenowego typu
PICKUP z napędem 4x4, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści
SIWZ:
Pytanie nr 1:
Czy dopuszczają Państwo możliwość zaznaczenia długości trwania gwarancji na
okres 36 miesięcy dla powłoki lakierniczej i 72 miesięcy na perforację nadwozia jeśli
cały samochód podlega takiej gwarancji, ale przestrzeń bagażowa ma gwarancję
krótszą , bo odpowiednio 12 m na lakier i 36 m na perforację? Czy mamy to opisać
osobnym załącznikiem?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia krótszej gwarancji na część
ładunkową samochodu typu PICKUP z napędem 4x4. Zamawiający dokonuje zmiany
treści Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Formularza oferty
(Załącznik nr 3 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz oferty po
zmianach stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego
pisma.
Pytanie nr 2:
Czy dopuszczają Państwo zamianę w umowie w &6 pkt 12. - odnośnie samochód
zastępczy- usunąć sformułowanie "o parametrach nie gorszych od przedmiotu
umowy". Nie oferujemy samochodów zastępczych w nadwoziu Pick-up. Posiadamy
jedynie samochody osobowe. Czasem jest wg. możliwości udostępnienie
samochodu testowego typu pick up, ale mamy 1 szt. i nie zawsze jest taka
możliwość. Możemy dołożyć wszelkich starań, ale nie możemy tego zagwarantować.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający oświadcza, że rezygnuje z obowiązku zapewnienia, dostarczania i
odbioru przez Wykonawcę pojazdu zastępczego. Zamawiający dokonuje zmiany
treści wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), który po zmianach stanowi Załącznik
nr 3 do niniejszego pisma.
Pytanie nr 3:
&6 pkt 13-14 - nie możemy się zobowiązać do odbioru pojazdu i odstawiania go wraz
z podstawieniem pojazdu zastępczego , ale możemy dołożyć wszelkich starań. Nie
zawsze dysponujemy odpowiednią ilością personelu. Czy jest możliwa zmiana tego
zapisu?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający oświadcza, iż samodzielnie, we własnym zakresie, w ramach własnego
ubezpieczenia assistance, dostarczy i odbierze z naprawy samochód będący
przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy
(Załącznik nr 2 do SIWZ), który po zmianach stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
pisma.
Pytanie nr 4:
Prosimy o usunięcie &7 pkt 4 z karą za niedostarczenie pojazdu z astępczego.
Gwarancja nie przewiduje obowiązku dostarczenia pojazdu zastępczego, a ich
udostępnianie klientom w przypadku dłuższych niż 2 dni napraw gwarancyjnych jest
zwyczajowe i stanowi dobrą wolę dealera.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Wzór
umowy po zmianach stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
Pytanie nr 5:
Czy w &12 przez siłę wyższą możemy rozumieć wszelkie rozporządzenia i
ograniczenia związane z Pandemią Covid-19? Są one do przewidzenia, ale nie
możemy im zapobiec?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający wyjaśnia, że przyjmuje zdarzenia wynikające z trwającego stanu
pandemii za Siłę Wyższą, niemniej jednak oczekuje od Wykonawcy zachowania
należytej staranności i profesjonalnej obsługi uwzględniającej zawodowy charakter
prowadzonej działalności, tak aby skutki zdarzeń związanych z epidemią SARS-Cov2 były jak najmniej uciążliwe dla Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Czy dopuszczają Państwo przyjęcie Załącznika nr 7 do SIWZ z wykazem co najmniej
2 dostaw, ale bez referencji ze strony podmiotu na rzecz, którego została wykonana
dostawa lub innych dokumentów potwierdzających ich należyte wykonie?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wraz z
wykazem zrealizowanych dostaw dostarczyć dowody określające czy dostawy,
o których mowa w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy

czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były/są wykonywane. Zamawiający dopuszcza zatem inne
dokumenty niż referencje, z których wynikać będzie, że Wykonawca
zrealizował/realizuje wymagane dostawy należycie.
Pytanie nr 7:
Proszę o doprecyzowanie punktu:
6. Koła:
a) Tarcza koła o średnicy minimum 16 cali z ogumieniem typu ALL TERRAIN
produkcji europejskiej.
Co Zamawiający ma na myśli "produkcja europejska" - europejski ma być producent
opon czy mają być fizycznie wyprodukowane w Europie niezależnie od producenta??
Czy Zamawiający dopuści auto z oponami produkcji japońskiej??
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający
dopuszcza
opony
produkcji
europejskiej,
japońskiej
oraz
amerykańskiej. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że opony typu ALL TERRAIN
rozumiane są jako opony uniwersalne całoroczne, umożliwiające codzienną jazdę po
drogach utwardzonych oraz okresową jazdę poza drogami utwardzonymi, z
zachowaniem kierowalności pojazdu, oznaczone przez producenta ALL TERRAIN
lub A/T oraz M+S. Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Formularza oferty (Załącznik nr 3 do
SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz oferty po zmianach stanowią
odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
Pytanie nr 8:
W nawiązaniu do prowadzonego przetargu nieograniczonym na dostawę jednej
sztuki samochodu terenowego typu PICKUP z napędem 4x4 (nr ref. sprawy:
ZP/09/20), którego termin składania ofert mija w dniu 03 listopada 2020 o godzinie
12:00 zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert
do dnia 06 listopada 2020 roku do godziny 12:00
Uzasadnienie: w związku z rozszerzającym się zagrożeniem epidemiologicznym,
narzucającym obostrzenia i ograniczenia w miejscu prowadzenia działalności
Pytającego utrudniającego dostęp do osób mających uprawnienia do podpisania
papierowej dokumentacji przetargowej, niemożliwym jest zachowanie pierwotnych
terminów zapisanych w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6
listopada 2020 r. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że przedłuża termin składania
ofert do dnia 4 listopada 2020 r.
Pytanie nr 9:
Czy możemy przedstawić zaświadczenie z ZUS i US z datą 30.07.2020, a późniejw ciągu kilku dni uzupełnimy najnowsze- z racji Covid niestety urzędy nie wydają
zaświadczeń w ustawowych ramach?
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6 pkt. 2 SIWZ

Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia w
wyznaczonym terminie, aktualnych zaświadczeń, wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuści prześwit pojazdu w najniższym miejscu wynoszący 24 cm
?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuści pojemność skokową silnika 1 898 cm³ i moc silnika 163
KM?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuści skrzynię biegów automatyczną ?
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.
Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Rozdział XI ust. 8 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują
brzmienie:
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 04.11.2020 r. do godz.
12.00 na adres:
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
Kopertę należy zaadresować wg wzoru:
„ZP/09/20”
Instytut Geofizyki PAN
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.11.2020 R. GODZ. 12.30
Rozdział XII ust. 2 i 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują
brzmienie:
2. Oferty należy składać do dnia 04.11.2020 r. do godziny 12.00. W przypadku
przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia

oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu
wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11.2020 r. o godz. 12.30 w pokoju nr 213
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Finansowych
……………………………….………
Elektronicznie
podpisany przez Beata
Fromeliusz
Data: 2020.10.30
17:53:34 +01'00'

Beata
Fromeliusz
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PO ZMIANACH Z DNIA 30.10.2020 R.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki samochodu
terenowego typu PICKUP z napędem 4x4. Zamawiający wymaga aby dostarczony
pojazd będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od
wad fizycznych i prawnych oraz nie był wcześniej rejestrowany.
Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące pojazdu:
1. Nadwozie:
a) Typu PICKUP, z 4 drzwiowym przedziałem pasażerskim, z 2 rzędami
siedzeń
b) Układ siedzeń: I rząd – miejsce dla kierowcy i 1 miejsce dla pasażera; II
rząd – 3 miejsca dla pasażerów;
c) Nadwozie pojazdu całkowicie przeszklone, szyby tylna i tylne boczne (dla
II rzędu siedzeń) przyciemnione – przejrzystość szyb minimum 50%.
Zamawiający dopuszcza przyciemnienie tylnych szyb pojazdu folią
atestowaną samochodową. W przypadku wykonywania usługi oklejania
tylnych szyb w dostarczanym pojeździe Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć atest zamontowanej folii okiennej oraz udzielić na nią
gwarancję na okres równy okresowi gwarancji mechanicznej pojazdu
d) Przestrzeń ładunkowa – zlokalizowana za przedziałem pasażerskim
zabudowana demontowalna, sztywną nadbudową do wysokości kabiny
pojazdu, bez bocznych szyb, tylna klapa z zamkiem blokowanym
automatycznie wraz z drzwiami pojazdu oraz zabezpieczona alarmem;
e) Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3500kg;
f) Prześwit pojazdu większy niż 25cm;
g) Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich;
h) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne;
i) Klimatyzacja;
j) Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej;
k) Komplet dywaników gumowych dla całej przestrzeni pasażerskiej;
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l) Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona materiałem antypoślizgowym.
2. Silnik i skrzynia biegów:
a) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany;
b) Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 2300cm 3;
c) Moc silnika nie mniejsza niż 145 koni mechanicznych (KM);
d) Skrzynia biegów manualna - minimum 5 biegów do przodu, 1 bieg do
tyłu.
3. Układ kierowniczy:
a) Wspomaganie układu kierowniczego;
b) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie.
4. Przenoszenie napędu:
a) Napęd na cztery koła (4x4).
5. Bezpieczeństwo:
a) Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla
wszystkich miejsc siedzących;
b) Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w zagłówki
z regulowaną wysokością;
c) Poduszki powietrzne w miejscu dla kierowcy i pasażera I rzędu ;
d) Układy ABS, ASR i ESP lub równoważne;
e) Apteczka doraźnej pomocy, wyposażona zgodnie z normą unijną DIN
13164 PLUS;
f) Gaśnica typu ABC zawierająca co najmniej 1 kg środka gaśniczego z
ważną legalizacją przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru samochodu;
g) Trójkąt ostrzegawczy z homologacją;
h) Kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym fluorescencyjnym, minimum tyle
sztuk ile miejsc siedzących w kabinie pojazdu;
6. Koła:
a) Tarcza koła o średnicy minimum 16 cali z ogumieniem typu ALL
TERRAIN produkcji europejskiej. Zamawiający dopuszcza także opony
produkcji japońskiej oraz amerykańskiej.
b) Wszystkie opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż
12 miesięcy;
c) Koło zapasowe, pełnowymiarowe, równoważne kołom dostarczonym
wraz z pojazdem, z oponą tego samego typu co na kołach pojazdu.
7. Wyposażenie dodatkowe:
a) Homologowany hak holowniczy umożliwiający holowanie przyczepy
ciężkiej o DMC 3000kg wraz z instalacją elektryczną wyposażoną w
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gniazdo elektryczne do przyczepy 13 pin (dla przyczep ze światłem
cofania);
b) Przednie światła przeciwmgielne posiadające homologację;
c) Centralny zamek na drzwi kierowcy, pasażerów oraz klapę tylną,
sterowany pilotem. Minimum dwa identyczne komplety kluczy
z pilotami;
d) Komputer pokładowy;
e) Radioodtwarzacz z minimum 4 głośnikami i anteną radiową wyposażony
w zestaw głośnomówiący bluetooth;
f) Immobiliser;
g) Autoalarm wyposażony w co najmniej jeden ultradźwiękowy czujnik
ruchu wewnątrz pojazdu, reagujący na otworzenie wszystkich drzwi
pojazdu, klapy przestrzeni bagażowej oraz pokrywy silnika;
h) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej:
podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak dwustronny
(np. gwiazdkowy i płaski), klucz umożliwiający odłączenie zacisków
akumulatora;
i)

Minimum tylne czujniki parkowania;

j)

Kamera cofania

k) Obrotomierz.
8. Kolorystyka pojazdu:
Kolor srebrny, szary lub czarny, lakier trzywarstwowy.
9. Rok produkcji pojazdu: 2019 lub 2020 – samochód fabrycznie nowy,
nieużywany, nigdy wcześniej nierejestrowany.
10.Warunki gwarancja:
a) Okres gwarancji mechanicznej - minimum 36 miesięcy i maksimum 60
miesięcy. Limit minimum 100 000 km obowiązuje dla okresu gwarancji 36
miesięcy. Wykonawca oferując wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36
miesięcy, będzie zobligowany do zwiększenia limitu kilometrów
odpowiednio na każdy kolejny oferowany miesiąc o wartość 2 500 km;
b) Okres gwarancji na perforację nadwozia dla części pasażerskiej (z
wyłączaniem przestrzeni bagażowej/ładunkowej, dla której okres
gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy)- minimum 72 miesiące,
przy czym wydłużenie okresu gwarancji wzrasta odpowiednio co 12
miesięcy ( 1 rok), czyli np. 72 miesiące (6 lat), 84 miesiące (7 lat), 96
miesięcy (8 lat) itd.;
c) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą dla części pasażerskiej (z
wyłączaniem przestrzeni bagażowej/ładunkowej, dla której okres
gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy)- minimum 24 miesiące.
11.Wymagania techniczne, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych
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kryteriów oceny ofert
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych (Dz. U. 2011 r., nr 96 poz. 559 ze zm.):
a) Silnik spełniający minimalnie normę EURO 6 dopuszczalnych wartości emisji
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych
(Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012), wg. europejskich standardów
emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej,
w zakresie;
 Zużycia energii, przy uwzględnieniu średniego zużycia paliwa w cyklu
mieszanym nie większego niż 11L/100km;
 Emisji CO2
 Emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu (NO x) cząstek stałych (PM)
węglowodorów (niemetanowych) (HC).
12. Termin dostawy: nie później niż 60 dni od dnia podpisania umowy.
Powyższy opis przedmiotu zamówienia sporządzony został z uwzględnieniem
wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
PO ZMIANACH Z DNIA 30.10.2020 R.
/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa

REGON
NIP

Adres
Nr telefonu
Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), którego przedmiotem
jest dostawa jednej sztuki samochodu terenowego typu PICKUP z napędem 4x4
(nr ref. sprawy: ZP/09/20) i:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treść
załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w całości, nie
zgłaszamy zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ani do
treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami.
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2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania
oferty i zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ za cenę:

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

2

1

Samochód
terenowy
typu PICKUP
z napędem
4x4

Cena
Marka i model jednostkowa
samochodu
netto
/pln/
3

4

Ilość/
J.M.

Wartość
netto
/pln/

Kwota
VAT

Wartość
brutto*

5

6
[kol. 4 x 5]

7

8
[kol. 6 + 7]

1 szt.

* Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu
podając wyłącznie wartość netto.

5. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane
z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.
6. Oświadczamy, że oferujemy samochód osobowy o poniżej podanych parametrach
technicznych
Parametry samochodu będącego
przedmiotem oferty
3
Marka i model/typ/symbol
pojazdu:
…………………………………………
……………………

Lp.

Wymagany parametr

1

2

1.

Marka, model

2.

Typu pickup, z 4 drzwiowym przedziałem
pasażerskim z 2 rzędami siedzeń

3.

4.

Układ siedzeń: I rząd – miejsce dla kierowcy i 1
miejsce dla pasażera; II rząd – 3 miejsca dla
pasażerów
Nadwozie pojazdu całkowicie przeszklone, szyby
tylna i tylne boczne (dla II rzędu siedzeń)
przyciemnione – przejrzystość szyb minimum 50%.
Zamawiający dopuszcza przyciemnienie tylnych szyb
pojazdu folią atestowaną samochodową. W
przypadku oklejania tylnych szyb w dostarczanym
pojeździe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
atest zamontowanej folii okiennej oraz udzielić na nią
gwarancję na okres równy okresowi gwarancji
mechanicznej pojazdu
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5.

Przestrzeń ładunkowa – zlokalizowana za
przedziałem pasażerskim zabudowana
demontowalną, sztywna nadbudową do wysokości
kabiny pojazdu, bez bocznych szyb, tylna klapa z
zamkiem blokowanym wraz z drzwiami pojazdu oraz
zabezpieczona alarmem;

6.

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż
3500 kg

7.

Prześwit pojazdu większy niż 25 cm

8.

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich

Spełnia / nie spełnia*

9.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
boczne

Spełnia / nie spełnia*

10.

Klimatyzacja

Spełnia / nie spełnia*

11.

Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni
bagażowej

Spełnia / nie spełnia*

12.

Komplet dywaników gumowych dla całej przestrzeni
pasażerskiej

Spełnia / nie spełnia*

13.

Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona
materiałem antypoślizgowym

Spełnia / nie spełnia*

14.

Silnik wysokoprężny, turboładowany

Spełnia / nie spełnia*

15.

Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2300cm3

16.

Moc silnika nie mniejsza niż 145 koni mechanicznych
(KM)

Moc silnika ….…………..KM

17.

Skrzynia biegów manualna

Spełnia / nie spełnia*

18.

Liczba biegów minimum 5 biegów do przodu, 1 bieg
do tyłu

Spełnia / nie spełnia*
Liczba biegów do przodu……….

19.

Wspomaganie układu kierowniczego

Spełnia / nie spełnia*

20.

Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej
płaszczyźnie

Spełnia / nie spełnia*

21.

Napęd na cztery koła (4x4)

Spełnia / nie spełnia*

Spełnia / nie spełnia*

Spełnia / nie spełnia*
DMC pojazdu ……………….kg
Spełnia / nie spełnia*

Bezwładnościowe trzypunktowe pasy
22. bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich miejsc
siedzących
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23.

Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki
z regulowaną wysokością

Spełnia / nie spełnia*

24.

Poduszki powietrzne w miejscu dla kierowcy i
pasażera I rzędu

Spełnia / nie spełnia*

25.

Układ ABS lub równoważny

Spełnia / nie spełnia*

26.

Układ ASR lub równoważny

Spełnia / nie spełnia*

27.

Układ ESP lub równoważny

Spełnia / nie spełnia*

28.

Apteczka doraźnej pomocy, wyposażona zgodnie z
normą unijną DIN 13164 PLUS

Spełnia / nie spełnia*

Gaśnica typu ABC zawierająca co najmniej 1 kg
środka gaśniczego z ważną legalizacją przez okres
29.
co najmniej 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru samochodu

Spełnia / nie spełnia*

30.
31.

32.
33.

Trójkąt ostrzegawczy z homologacją

Spełnia / nie spełnia*

Kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym
fluorescencyjnym, minimum tyle sztuk ile miejsc
siedzących w kabinie pojazdu
Tarcza koła o średnicy minimum 16 cali z
ogumieniem typu ALL TERRAIN produkcji
europejskiej, japońskiej oraz amerykańskiej

Spełnia / nie spełnia*

Rozmiar opon …………………..

Wszystkie opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą
być starsze niż 12 miesięcy

Spełnia / nie spełnia*

Koło zapasowe, pełnowymiarowe, równoważne
34. kołom dostarczonym wraz z pojazdem, z oponą tego
samego typu co na kołach pojazdu
Homologowany hak holowniczy umożliwiający
holowanie przyczepy ciężkiej o DMC 3000 kg wraz z
35.
instalacją elektryczną wyposażoną w gniazdo
elektryczne do przyczepy 13 pin (dla przyczep ze
światłem cofania)
36.

Przednie światła przeciwmgielne posiadające
homologację

Centralny zamek na drzwi kierowcy, pasażerów oraz
37.
klapę tylną, sterowany pilotem. Minimum dwa
identyczne komplety kluczy z pilotami

Liczba kamizelek………………
Spełnia / nie spełnia*

Spełnia / nie spełnia*

Spełnia / nie spełnia*

Spełnia / nie spełnia*
Spełnia / nie spełnia*
Liczba kompletów kluczy……...

38.

Komputer pokładowy

Spełnia / nie spełnia*

39.

Radioodtwarzacz z minimum 4 głośnikami i anteną
radiową wyposażony
w zestaw głośnomówiący bluetooth

Spełnia / nie spełnia*

40.

Immobiliser

Spełnia / nie spełnia*
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Autoalarm wyposażony w co najmniej jeden
ultradźwiękowy czujnik ruchu wewnątrz pojazdu,
41.
reagujący na otworzenie wszystkich drzwi pojazdu,
klapy przestrzeni bagażowej oraz pokrywy silnika
Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład
wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz
42.
do kół, wkrętak dwustronny
(np. gwiazdkowy i płaski), klucz umożliwiający
odłączenie zacisków akumulatora

Spełnia / nie spełnia*

Spełnia / nie spełnia*

43.

Minimum tylne czujniki parkowania

Spełnia / nie spełnia*

44.

Kamera cofania

Spełnia / nie spełnia*

45.

Obrotomierz

Spełnia / nie spełnia*

46.

Kolorystyka pojazdu

 kolor srebrny*
 kolor szary
 kolor czarny

47.

Lakier trzywarstwowy

Spełnia / nie spełnia*

Samochód fabrycznie nowy/nieużywany/nigdy
wcześniej nierejestrowany

Rok produkcji pojazdu:

48.
49.

Okres gwarancji mechanicznej: minimum 36
miesięcy (przy limicie 100 000 km)

Spełnia / nie spełnia*

Okres gwarancji na perforację nadwozia dla części
pasażerskiej (z wyłączaniem przestrzeni
50. bagażowej/ładunkowej, dla której okres gwarancji nie
może być krótszy niż 36 miesięcy) - minimum 72
miesiące

2019 / 2020*

Spełnia / nie spełnia*
Ilość miesięcy gwarancji
dla przestrzeni bagażowej*
………………………………….

Okres gwarancji na powłokę lakierniczą dla części
pasażerskiej (z wyłączaniem przestrzeni
51. bagażowej/ładunkowej, dla której okres gwarancji nie
może być krótszy niż 12 miesięcy) - minimum 24
miesiące

Spełnia / nie spełnia*
Ilość miesięcy gwarancji
dla przestrzeni bagażowej*
………………………………….

52.

Silnik spełniający minimalnie normę EURO 6
dopuszczalnych wartości emisji spalin (CO2, NOx tlenków azotu, PM - cząstek stałych, HC węglowodorów niemetanowych) **

Spełnia / nie spełnia*

53.

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
nie większe niż 11L/100km**

Spełnia / nie spełnia*

*Uwaga: k olumna nr 3 musi być wypełniona poprzez wpisanie we wsk azanych miejscach dok ładnyc h
parametrów poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty i/lub skreślenie „s pełnia” / „nie
spełnia”, w zależności czy poszczególne elementy będące przedmiot em oferty spełniają, czy nie
spełniają poszczególne wymagania ok reślone w k olumnie nr 2.
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** wartości zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadk u
pojazdu nieobjętego tą procedurą – ok reśloną według innej, równoważnej metody pomiaru, wskazującej
wymagane wartości.

7. W zakresie kryterium oceny ofert:
L.p.

Nazwa kryterium

Uwagi/opis parametru

1

2

1.

Gwarancja mechaniczna
(GM)

3
Minimalny dopuszczalny okres gwarancji
mechanicznej: 36 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji mechanicznej
przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy.
Limit minimum 100 000 km obowiązuje dla
okresu gwarancji 36 miesięcy. Z wydłużeniem
okresu gwarancji zwiększa się limit kilometrów
odpowiednio na każdy kolejny oferowany miesiąc
o wartość 2 500 km

2.

3.

4.
5.
5.1.
5.2.

Termin realizacji
zamówienia (TR)

Gwarancja na perforację
nadwozia (GN)

Gwarancja na powłokę
lakierniczą (GL)

Maksymalny dopuszczalny termin realizacji
przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia
umowy.
Minimalny dopuszczalny okres gwarancji na
perforację nadwozia dla części pasażerskiej (z
wyłączaniem przestrzeni bagażowej/ładunkowej):
72 miesiące, przy czym wydłużenie okresu
gwarancji w ramach przedmiotowego kryterium
wzrasta odpowiednio co 12 miesięcy (1 rok)
Minimalny dopuszczalny okres gwarancji na
perforację nadwozia dla części pasażerskiej (z
wyłączaniem przestrzeni bagażowej/ładunkowej):
24 miesiące

Parametr
oferowany przez
Wykonawcę
4

Ilość miesięcy:
…………………*

Ilość dni:
…………………*
Ilość miesięcy
…………………*
Ilość miesięcy:
…………………*

Wyposażenie dodatkowe (WD)
Nawigacja fabryczna z
aktualnymi mapami
Polski
Klimatyzacja
automatyczna

5.3.

Tempomat

5.4.

Elektrycznie sterowane
szyby drzwi tylnych

Przedmiot zamówienia wyposażony w nawigację
fabryczną z aktualnymi mapami Polski
Przedmiot zamówienia wyposażony w
klimatyzację automatyczną
Przedmiot zamówienia wyposażony
w tempomat
Przedmiot zamówienia wyposażony w
elektrycznie sterowane szyby drzwi tylnych

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

*Uwaga: Wyk onawcy, oferujący parametry wyszczególnione w tabeli otrzymają liczbę punk tów
odpowiednią dla danego oferowanego parametru poprzez wpisanie danych lub skreślenie odpowiednio
TAK / NIE zgodnie z kolumną nr 4.

8. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
punkcie 7 poz. 2 powyżej (nie później niż 60 dni od dnia zawarcia umowy).
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy
do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się
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zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług*
lub
Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:
L.p.

Nazwa towaru/usługi

Wartość towaru/usługi
netto (bez podatku VAT)

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić )
Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wyk onawcę o możliwości powstania
obowiązk u podatk owego po stronie Zamawiającego wynik a z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo
zamówień publicznych.

11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r., poz. 1010 ze zm.)*
lub
Oświadczamy,
że
informacje
i
dokumenty
wymienione
w
………………………………………………………………………, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*
(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

12. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami*
lub
następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
Część
przedmiotu
zamówienia
powierzana
do wykonania
podwykonawcy

Określenie części
zamówienia
powierzanej do wykonania
podwykonawcom
(% lub w zł)

Nazwa podwykonawcy

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )

13. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) SIWZ, nie polegamy na zdolnościach
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów*
lub
Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) SIWZ, w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy*:
………………………………………………….
(*niepotrzebne skreślić, a jeśli dotyczy – uzupełnić zapis)

14. Wadium wniesione w pieniądzu na zasadach określonych w art. 46 ustawy –
Prawo zamówień publicznych prosimy zwrócić na następujące konto: 1
………………………………………………………………………………………………
15. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 10 SIWZ wskazujemy dostępność poniższych
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ
w
formie
elektronicznej
pod
określonymi
adresami
internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych2:
Nazwa oświadczenia lub dokumentu
(lub odpowiednie odesłanie do
dokumentu wymaganego w SIWZ
np. Rozdział VII ust. 6 pkt. 2 lit. a
SIWZ):

Adres strony internetowej ogólnodostępnej
i bezpłatnej bazy danych

16. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym
informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym
postępowaniem należy kierować do:
Imię i nazwisko: …………………………………..
Adres do korespondencji:
………………………………………………
………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………
17. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania
Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
1) (imię i nazwisko) .......................................................
(zajmowane stanowisko)...........................
1
2

Wypełnić gdy dotyczy
Wypełnić gdy dotyczy.
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2) (imię i nazwisko)..........................................................
(zajmowane stanowisko)...........................
18. W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość
zgłaszania wad/awarii:
1) mailem na adres: ……………………. .
2) pisemnie na adres: ……………………
19. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
20. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:
1) ………………………………….
2) ………………………………….
3) ………………………………….
19. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorstwem
w rozumieniu definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.
U. UE L 124 z 20.05.2003, s. 36). (*niepotrzebne skreślić).
20. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO 3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.4

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

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

/Miejscowość, data/

/Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/

3

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczn ych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku inform acyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY
PO ZMIANACH Z DNIA 30.10.2020 R.
UMOWA NR ……….. / 2020
zawarta w dniu .................................................. 2020 r. w Warszawie, pomiędzy :
Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Księcia Janusza 64, 01-452 w Warszawie, wpisanym do Rejestru Instytutów
Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-VII-18/98, NIP: 5250008560, REGON:
000325908, reprezentowanym przez:
1.

…………………….......................................,

2.

…………………….......................................,

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………...........................................
posiadającym NIP: …………………………., REGON: ………………………,
reprezentowaną przez:
1.

…………………….......................................,

2.

…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym
ZP/09/20, Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………..
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Oferta) i opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, do dostawy oraz
przeniesienia na Zamawiającego własności jednej sztuki samochodu terenowego
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typu PICKUP z napędem 4x4, wyprodukowanego w ……… roku, marki
........................... model ......................... (dalej jako „przedmiot umowy”)
2. Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 ust. 1 przedmiot umowy jest fabrycznie
nowy, nieużywany i wcześniej nie był rejestrowany, jest w pełni sprawny i
odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i
przeznaczenia oraz że jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz spełnia
wszelkie wymagania określone stosownymi przepisami prawa dla tego rodzaju
pojazdów.
§2
Termin realizacji umowy
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony. Dostawa przedmiotu
umowy odbędzie się w terminie …………….. dni1 od dnia zawarcia umowy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

1

§3
Postanowienia ogólne i obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności zgodnie
z zasadami wiedzy dla prowadzonej działalności, na warunkach określonych w
Ofercie i SIWZ.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad
wykonaniem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, by przedmiot umowy był:
1) fabrycznie nowy;
2) nieużywany, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie były wcześniej
wykorzystywany przez innego użytkownika;
3) nie był wcześniej rejestrowany;
Wykonawca
dostarczy
przedmiot
umowy
na
własny
koszt
(w tym koszt transportu i jego ubezpieczenia, oraz wszelkich innych kosztów
związanych z prawidłową realizacją zamówienia) i ryzyko do Instytutu Geofizyki
PAN, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych, w godzinach 9.00 –
15.00.
Dla potrzeb umowy przyjmuje się, że dniem roboczym jest dzień od poniedziałku
do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90 z późn. zm.).
O planowanym terminie dostawy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego, za
pośrednictwem adresu e-mail ……………………………….., z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego realizacji.
Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały
wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, niezbędnych do jego
rejestracji, ubezpieczenia i eksploatacji przez Zamawiającego, tj. w szczególności
książkę gwarancyjną, świadectwo zgodności, kartę pojazdu, zaświadczenie o
pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, wyposażenie dodatkowe
wymagane przepisami ruchu drogowego oraz pozostałe dokumenty wymagane
odrębnymi przepisami, a także instrukcje obsługi w języku polskim.

Zgodnie ze złożoną ofertą
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9. Zrealizowanie dostawy przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem
protokołu odbioru, w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do umowy.
10. Podpisanie przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru, zgodnego ze wzorem
określonym w Załączniku nr 3, oznaczać będzie dostarczenie przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić swoją gotowość do odbioru technicznego
pojazdu co najmniej 3 dni przed terminem, o którym mowa w § 2. W czasie
odbioru technicznego pojazdu Zamawiający ma prawo do sprawdzenia:
dokumentacji pojazdu, standardu jakości i prawidłowości stanu technicznego
pojazdu, funkcjonowania pojazdu (w szczególności poprzez wykonanie próbnej
jazdy) i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia, a
także czy jest on fabrycznie nowy, nieużywany, jednak nie ma obowiązku
skorzystania z tego prawa, a nieskorzystanie z tego prawa przez Zamawiającego
nie spowoduje wyłączenia ani ograniczenia uprawnień Zamawiającego
związanych w szczególności z gwarancją lub rękojmią. Datą realizacji dostawy jest
data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie strony. Z tą chwilą
przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy
oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
11. Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy, jeżeli w toku odbioru stwierdzono
jego wady lub dostarczony pojazd nie odpowiada warunkom określonym w SIWZ
przez Zamawiającego.
12. Zamawiający w okolicznościach określonych w ust. 11 wyznaczy Wykonawcy
termin, jednak nie dłuższy niż 7 dni roboczych, do dostarczenia pojazdu
pozbawionego wad lub niezgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ, w pełni
sprawnego technicznie i jakościowo, a w Wykonawca w takim przypadku
zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu pozbawionego wad lub
niezgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ, w pełni sprawnego technicznie
i jakościowo. Wyznaczenie terminu, o którym mowa powyżej, nie zmienia terminu
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest:
1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu umowy;
2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu
realizacji przedmiotu umowy, przy czym wskazówki nie mogą być sprzeczne z
umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia;
3) do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu
wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania
jego realizacji;
4) niezwłocznie, na piśmie, informować
Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mogących utrudnić realizację przedmiotu umowy lub mogących
mieć wpływ na jego realizację;
5) do odbioru dostarczonego niezgodnie z wymogami samochodu z miejsca
dostawy, do którego został dostarczony na swój koszt, wymiany na nowy, wolny
od wad i dostarczenia go ponownie na własny koszt do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego. Odbiór pojazdu nastąpi po uzupełnieniu braków i po
sprawdzeniu na podstawie podpisanego bez uwag protokołu odbioru, zgodnie
ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do umowy.
14. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną ewidencję oraz
dokumentację wykonywania umowy.
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15. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie
wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania umowy.
§4
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu
wykonywania postanowień umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i
informacji niezbędnych do należytej realizacji umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w
jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za należyte wykonanie przedm iotu um owy Zam awiający zapłaci W yko n a wcy
kwotę
wynoszącą
………………
zł
netto
+ ………………….. zł VAT, tj. ………………….. zł brutto (słownie złotych:
………………………………………………………...….. brutto)*.
2. Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu, dostawy,
rozładunku, gwarancji, itp**.
* Jeżeli umowa zawierana jest z Wyk onawcą, k tóry złożył ofertę, k tórej wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązk u uiszczenia należności przywozowych (cła), w ust. 1
wpisuje się k wotę niezawierającą należności przywozowych (cła).

3. Zapłata należności za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21 dni od
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury.
4. Wykonawca winien wystawić fakturę w następujący sposób:
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
NIP: 525-000-85-60
REGON: 000325908
5. Podstawą wystawienia faktury będzie uprzednie należyte wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawcę i stwierdzenie tej okoliczności przez Zamawiającego i
Wykonawcę poprzez podpisanie, bez zastrzeżeń, w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 9 i ust. 10 umowy.
6. Wszystkie koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na
terenie Polski w dniu dostawy samochodu ponosi Wykonawca.
7. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rac hunku
Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykonanie obowiązków wynikających
z niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich. W razie zgłoszenia przez
osoby trzecie roszczeń wobec Zamawiającego, w zakresie objętym
ww. oświadczeniem, Wykonawca na swój koszt podejmie wszelkie działania
mające na celu zwolnienie Zamawiającego z ww. roszczeń, zaspokoi roszczenia
osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z
tego tytułu.
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9. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary
umowne.
10. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma
możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Zamawiający posiada konto na platformie PEPPOL nr identyfikacyjny
Zamawiającego: 5250008560. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza
wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

§6
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z
dnia …….…… 2020 r.
Wykonawca niniejszym gwarantuje, że samochód będący przedmiotem umowy
i określony w Karcie Gwarancyjnej jest wolny od wad prawnych i fizycznych
oraz udziela Zamawiającemu:
a) gwarancji mechanicznej na okres ……….2 miesięcy;
b) gwarancji na perforacje nadwozia dla części pasażerskiej na okres ……….3
Miesięcy, dla przestrzeni bagażowej/ładunkowej na okres ………. miesięcy;
c) gwarancji na powłokę lakierniczą dla części pasażerskiej na okres….…..4
miesięcy, dla przestrzeni bagażowej/ładunkowej na okres ………. miesięcy.
Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady dostarczonego pojazdu równy będzie okresom gwarancji
wskazanym w ust. 2 powyżej.
Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 9 i ust. 10 umowy.
Gwarancja świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a zapisami karty
gwarancyjnej pojazdu wydanej wraz z pojazdem, pierwszeństwo mają
postanowienia umowy.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
mechaniczne dostarczonego pojazdu, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
Wady/awarie pojazdu winny być zgłaszane przez Zamawiającego w dni robocze w
godzinach 8-16, drogą pisemną lub drogą mailową.
Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad/awarii pojazdu:
1) mailem na adres:
………………………..
2) pisemnie na adres:
………………………..
………………………..
Zmiana danych kontaktowych wskazanych powyżej nie stanowi zmiany umowy
i jest skuteczna względem Zamawiającego z chwilą poinformowania go o zmianie,

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
Zgodnie z ofertą Wykonawcy
4
Zgodnie z ofertą Wykonawcy
2
3
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co winno nastąpić niezwłocznie drogą pisemną. W przypadku braku informacji,
o której mowa w zdaniu poprzednim zgłoszenie wysłane na dotychczasowy adres
uważa się za doręczone Wykonawcy.
9. Naprawy gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę lub przez
autoryzowany serwis producenta pojazdu.
10. Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia,
podzespoły, materiały itp. wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza,
ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez
Wykonawcę.
11. Termin skutecznego usunięcia wad ujawnionych, awarii lub wymiany niesprawnych
części, podzespołów na części o parametrach nie gorszych niż pierwotnie
wymagane przez Zamawiającego musi nastąpić nie później niż w przeciągu 14 dni
liczonych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność
wydłużenia terminu usunięcia wad/awarii ponad 14 dni, w szczególności w
przypadku wydłużającego się okresu dostawy części zamiennych, podzespołów,
za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy, okres ten może
zostać przedłużony do maksymalnie 30 dni. Wniosek o wydłużenie terminu należy
przekazać Zamawiającemu, na adres określony w § 14 ust. 2 pkt 2, przed upływem
14 dni od dnia zgłoszenia wady/awarii. Wniosek zawierać musi szczegółowe
uzasadnienie powodów niemożliwości dochowania 14 dniowego terminu usunięcia
wady. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych od
dnia otrzymania Wniosku, o którym mowa powyżej, poinformuje Wykonawcę za
pomocą poczty email na adres określony w ust. 8 o wyrażeniu zgody na
wydłużenie terminu lub odmowie wydłużenia terminu (w przypadku odmowy
Zamawiający poda powody odmowy). Brak reakcji ze strony Zamawiającego w
terminie 2 dni roboczych, o których mowa w zdaniu poprzednim oznacza
domniemaną zgodę Zamawiającego na wydłużenie terminu.
W przypadku, gdy usunięcie wad/awarii, za zgodą Zamawiającego, miałoby trwać
dłużej niż 14 dni, o czym mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
nieodpłatnie zastępczy pojazd o parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy
pierwotnie zaoferowanego. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z pojazdu
zastępczego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem przez cały okres naprawy
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest odebrać do naprawy i dostarczyć po naprawie
pojazd będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego, na adres
określony w § 14 ust. 1 pkt 1, w terminie umożliwiającym wykonanie naprawy
zgodnie z ust. 11, na swój koszt, obejmujący w szczególności transport i
ubezpieczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt i w ramach własnego
ubezpieczenia pojazdu zastępczego, udostępnionego Zamawiającemu na
zasadach określonych w ust. 9, po zwrocie naprawionego pojazdu będącego
przedmiotem umowy Zamawiającemu.
12. Odbiór naprawionego pojazdu będącego przedmiotem umowy, odbędzie się
poprzez dwustronne podpisanie protokołu odbioru pojazdu po naprawie, bez
zastrzeżeń, wg. wzoru obowiązującego u Wykonawcy, zawierający co najmniej:
opis naprawy i czynności wykonane, części użyte do naprawy.
13. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas upływający od zgłoszenia
wad/awarii do dokonania ich naprawy.
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14. Niesprawne części i podzespoły, po wymontowaniu z pojazdu i zastąpieniu
ich sprawnymi, są własnością Wykonawcy.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§7
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
2) w przypadku opóźnienia w dostawie samochodu w stosunku do terminu
określonego w § 2, w wysokości 0,25% całkowitego wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego w
stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 11 w wysokości 0,03 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia – kara nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia przez
Wykonawcę pojazdu zastępczego, o którym mowa w § 6 ust. 12 za okres
korzystania przez Zamawiającego z tego pojazdu, jednak nie dłużej niż
przez maksymalny czas na wykonanie naprawy oznaczony zgodnie z § 6
ust. 11;
w przypadku niezapewnienia pojazdu zastępczego, o którym mowa w § 6
ust. 12, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień pozostawania przez
Zamawiającego bez pojazdu;
4) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub
wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy
wykonywaniu umowy stanowiących Informację Poufną lub mogących mieć
charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie, w
wysokości 5000 zł za każdy przypadek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w
przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara.
Kary umowne określone w ust. 2 pkt 2) – 3) mogą być łącznie naliczane
maksymalnie do wartości netto umowy, określonej w § 5 ust. 1.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą potrącone z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po upływie terminu określonego w ust. 6 lub będą pokryte
bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy
wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania takiej noty, o ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana
na podstawie ust. 5. Potrącenie, o którym mowa w ust. 5 dokonuje się poprzez
doręczenie noty obciążeniowej opisanej w niniejszym ustępie.
§8
Odstąpienie od umowy
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1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, gdy:
1) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu określonego w § 2 – w terminie 30 dni od przekroczenia 30 dnia
opóźnienia;
2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, w szczególności
gdy dostarczony przez niego przedmiot umowy jest niezgodny z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy lub z Ofertą,
stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, a także, gdy Wykonawca w
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu
wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego
uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie
określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu
określonego w wezwaniu;
3) Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z
tych przyczyn;
4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie objętym
przedmiotem umowy w trakcie jej wykonywania – w terminie do 30 dni od dnia,
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
5) suma kar umownych, o których mowa w § 7 przekroczy 10% łącznej kwoty
wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
kara umowna przekroczyła 10% łącznej kwoty wynagrodzenia netto, o której
mowa w § 5 ust. 1;
6) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub bez zachowania wymagań określonych w umowie
realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone
w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w
terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem.
3. Częściowe odstąpienie od umowy wywiera skutki na przyszłość.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
§9
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy
pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonania zmiany treści
w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w
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wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto) oraz zmiany
sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych;
2) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
3) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony;
4) siły wyższej, o której mowa w § 12.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona umowy
zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny
wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym
w ust. 1.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3
oraz wystąpienie strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4.
§ 10
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i
terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym
personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych
zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 11
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach
niniejszej umowy podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym,
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy wobec tego podwykonawcy
oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wymagane w SIWZ.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy
wykluczenia,
Wykonawca
zobowiązany
jest
zastąpić
tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
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6. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
7. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2-4, Zamawiający może
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie i zasadach
określonych w § 8 ust. 1 pkt 7), umowy, niezależnie od prawa odmowy wypłaty
wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż
wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.
10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 12
Siła wyższa
Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez
okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się
zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one
przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację
umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy,
wojna, strajki, kataklizm, klęska żywiołowa
- w bezpośredni sposób uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność
uniemożliwia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później
jednak niż w ciągu 5 dni, powiadomi drugą Stronę na piśmie o takich
okolicznościach i ich przyczynie.
Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej,
Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez
nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z
tytułu wykonanej dostawy (z uwzględnieniem zapisów pkt 5).
Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów
realizacji dostaw określonych w Umowie.
W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega
jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim
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zakresie
zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole
przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 13
Poufność Informacji
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i
informacji lub związanych z Zamawiającym danych i informacji, w tym w
szczególności: danych osobowych, informacji na temat majątku, zobowiązań,
organizacji i funkcjonowania Zamawiającego, uzyskanych w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu
na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami
Poufnymi”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do
danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane
Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na
ich ujawnienie.
Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z
przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, członkom swoich
władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i
pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym,
firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w
jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na
podstawie umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym
wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby
zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed
ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy
których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o
wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie
zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby
trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do
poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty,
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zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania
ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek
ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie
zniszczy (przekazując Zamawiającemu protokół z tej czynności) wszelkie nośniki
zawierające Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak
również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad
zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas
wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

1.

2.

3.

4.

§ 14
Dane kontaktowe
Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji:
1) dla Zamawiającego: Instytut Geofizyki PAN, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452
Warszawa;
2) dla Wykonawcy: ………………………………………...
Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów
i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem umowy:
1) Ze strony Wykonawcy: ……………. tel.: …………, adres e-mail………………..;
2) Ze strony Zamawiającego: ……………. tel.: …………, adres e-mail……………
Każda zmiana powyższych adresów wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
strony. Brak informacji o zmianie adresu powoduje, iż korespondencję przesłaną
pod dotychczasowy adres uważa się za doręczoną.
Strony zgodnie oświadczają, że posiadają zgody osób określonych w ust. 1 i 2 pkt
2 na wykorzystanie i dalsze czynności dotyczące ich danych osobowych
wskazanych wyżej. Dane osobowe określone umową powierzane są pomiędzy
stronami przez okres obowiązywania umowy i gwarancji. Do danych osobowych
zastosowanie mają m.in. przepisy 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).

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia s woich
praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich
zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz 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).
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4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Integralną
Załącznik
Załącznik
Załącznik

część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia …………….. r.
nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
nr 3 - Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy z dnia ………….
…………………………… , dnia ……………. 2020 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU
Potwierdzenie odbioru dostawy samochodu
Przekazujący:
……………………
……………………
Odbierający:
……………………
……………………
Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .
Strony potwierdzają, że w dniu …………. 2020 r. został dostarczony i przekazany
samochód marki………………. model ……………………, rok produkcji ……………….
Strony potwierdzają, że wraz z samochodem zostały dostarczone również
nw. dokumenty: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Dokumenty te zostały dostarczone w języku ………………………… .
Zamawiający potwierdza/nie potwierdza* odbiór dostawy sprzętu.
Uzasadnienie
powodu
braku
odbioru
przedmiotu
dostawy:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Przekazujący:
………………………………

………………………………

data i podpis przekazującego

pieczęć firmowa

Odbierający:
………………………………
data i podpis odbierającego

………………………………
pieczęć firmowa

*Nieprawidłową odpowiedź należy wykreślić
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