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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Wymagania ogólne: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem elektrycznego samochodu osobowego (bez kierowcy)  

z segmentu nie niższego niż C, na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

2. Umowa będzie obowiązywała na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy przez 36 miesięcy. 

3. Kierowcami wynajmowanego samochodu będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego. 

 

II. Wymagania szczegółowe: 

 

A. Wymagania dotyczące wynajmowanych pojazdów, które musi spełnić Wykonawca: 

1. Model samochodów: nie starszy niż z rocznika 2017; 

2. Silnik elektryczny; 

3. Moc silnika min. 150 KM; 

4. Zasięg min. 200 km. 

5. Typ nadwozia: 4 – drzwiowe z homologacją na co najmniej 5 osób; 

6. Długość samochodu min. 420 cm.  

7. Kolor karoserii - czarny; 

8. Wyposażenie podstawowe samochodu:  

a. ABS; 

b. Wspomaganie kierownicy; 

c. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; 

d. Poduszki powietrzne boczne lub jednocześnie: poduszki boczne i kurtyny powietrzne;  

e. Klimatyzacja automatyczna;  

f. Elektrycznie regulowane szyby boczne; 

g. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne;  

h. Radio/CD z kompletem głośników, gniazdo USB, system Bluetooth z zestawem głośnomówiącym; 

i. Komputer pokładowy; 

j. Regulacja kolumny kierownicy; 

k. Regulacja wysokości fotela kierowcy; 

l. Centralny zamek sterowany pilotem lub kartą; 

m. Alarm; 

n. Nawigacja GPS – Aktualna mapa; 

o. Światła w technologii LED; 

p. Przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą cofania; 

q. Samochód wyposażony w gniazdo do ładowania TYP 2; 

r. Przewód do ładowania samochodu z gniazdka sieciowego 230V 

s. Przewód do ładowania samochodu z punktu ładowania z wtyczką do gniazda TYP 2; 

t. Czas ładowania baterii od 0 do 100% z gniazdka elektrycznego 230V max 20 godzin 

u. Prędkość maksymalna – min. 140 km/h; 

9. Obsługa serwisowa wliczona w cenę wynajmu (obsługa serwisowa wykonywana jest przez 

wykonawcę): 

a. Przeglądy okresowe z wymianą materiałów eksploatacyjnych; 

b. Naprawy; 

c. Naprawy ogumienia; 

d. Sezonowa zmiana ogumienia oraz wymiana ogumienia na żądanie Zamawiającego, jeżeli opona 

jest starsza niż 4 lata lub wysokość bieżnika w oponach letnich jest poniżej 5,00mm, a wysokość 

bieżnika w oponach zimowych jest poniżej 6,00mm; 
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10. Ubezpieczenie wliczone w cenię wynajmu: 

a. Pełny pakiet ubezpieczeniowy (OC, AC – pełny zakres, NNW – pełny zakres, dodatkowe 

ubezpieczenie szyb oraz opon); 

b. Likwidacja ewentualnych szkód komunikacyjnych; 

c. Zniesienie udziału własnego AC; 

d. Samochód zastępczy na czas napraw; 

e. Usługa Assistance (terytorium całego kraju); 

11. Zamawiający wymaga zniesienia udziału własnego w ubezpieczeniu pojazdów, poprzez podwyższenie 

składki ubezpieczeniowej. 

12. Roczny limit przejazdów: min. 10.000 km/rocznie (30.000 km przez okres trwania umowy). 

13. Określenie wysokości opłat dodatkowych za przejechanie każdego kilometra ponad ustalony                           

w Umowie limit. (max. dopuszczalne przekroczenie limitu – 2.000 km/rocznie (6.000 km przez okres 

trwania umowy). 

14. Płatności z tytułu wynajmu samochodu będą realizowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych.. 

Zobowiązania będą regulowane przelewem bankowym, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionych dokumentów sprzedaży. Za datę dokonania płatności, strony będą uważały 

termin przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku, prowadzącego jego rachunek. 

15. Kwoty za realizację wszystkich usług powinny zawierać cenę netto plus należny podatek VAT. 

16. Koszty związane z ewentualną zmianą podatku VAT, będą leżały po stronie Wykonawcy. 

 

B. Inne wymagania: 

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy w zakresie udziału własnego dotyczącego 

ubezpieczenia AC. Zasady rozliczania środków, nie przewidują możliwości finansowania wydatku 

związanego z udziałem własnym dotyczącym ubezpieczenia AC. Zamawiający nie ma możliwości 

partycypowania w kosztach ubezpieczenia, w części stanowiącej udział własny, z powyższego tytułu 

Zamawiający wniósł o jego zniesienie poprzez podwyższenie składki ubezpieczeniowej, stanowiącej 

składnik opłaty czynszowej. 

 


