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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot Zamówienia 

I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem: 

Jednego samochodu osobowego (bez kierowcy) z segmentu nie niższego niż D, na potrzeby 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wraz z zapewnieniem dostaw 

paliwa, usługą mycia oraz sprzątania wnętrz pojazdów a także pozostałymi usługami 

wyszczególnionymi w poniższym opisie przedmiotu zamówienia. 

II. Szczegóły zamówienia: Umowa będzie obowiązywała na czas określony, tj. 36 miesięcy od 

dnia dostarczenia samochodu. Kierowcą wynajmowanego samochodu będzie upoważniony 

pracownik Zamawiającego. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wymagania dotyczące wynajmowanych pojazdów z Przedmiotu Zamówienia punkt 1, które musi 

spełnić Wykonawca: 

1. Model samochodów: nie starszych niż z rocznika 2020. 

2. Silnik hybrydowy typu plug in. 

3. Zużycie paliwa maksymalnie 1,8 l/100 km w cyklu mieszanym. 

4. Łączna moc układu hybrydowego min. 180 KM.  

5. Automatyczna skrzynia biegów. 

6. Typ nadwozia: 4 - drzwiowe (sedan/liftback). 

7. Kolor karoserii - dowolny (preferowany czarny). 

8. Minimalna pojemność bagażnika 480 l. 

9. 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. Automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną;  

f. Elektrycznie regulowane szyby boczne (przednie oraz tylnie); 

g. Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne;  

h. Radio USB/Bluetooth z kompletem głośników; 

i. Komputer pokładowy; 

j. Regulacja kolumny kierownicy; 

k. Regulacja wysokości fotela kierowcy; 

l. Centralny zamek sterowany pilotem; 

m. Alarm; 

n. Nawigacja GPS – Aktualna mapa; 

o. Oświetlenie w technologii LED; 

p. Aktywny tempomat; 

q. Czujniki parkowania (przód i tył); 
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r. Kamera cofania; 

s. System rozpoznawania znaków; 

t. Asystent „martwego pola”; 

u. Gniazdo 230V oraz gniazdo USB w tylnej części przedniego podłokietnika; 

v. Podgrzewane fotele przednie oraz tylnie; 

w. Przyciemniona szyba tylna oraz tylnie boczne; 

x. Obręcze kół ze stopów lekkich; 

y. Wentylowane fotele. 

 

10. Obsługa serwisowa wliczona w cenę wynajmu (obsługa serwisowa zawarta w punkcie 9 

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 5,00 mm, a wysokość bieżnika w oponach 

zimowych jest poniżej 6,00 mm. 

11. 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) 

12. Zamawiający wymaga zniesienia udziału własnego w ubezpieczeniu pojazdu, poprzez 

podwyższenie składki ubezpieczeniowej. 

13. Roczny limit przejazdów: min. 25.000 km/samochód, rocznie. 

14. Określenie wysokości opłat dodatkowych za przejechanie każdego kilometra ponad 

ustalony w Umowie limit. (max. dopuszczalne przekroczenie limitu – 2.000 km/1pojazd 

rocznie). 

15. Brak opłaty za nie dobieg kilometrów. 

16. Płatności z tytułu wynajmu samochodu będzie realizowana w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. Należności z tytułu świadczenia usług dodatkowych będą rozliczane w 

okresach miesięcznych. Zobowiązania będą regulowane przelewem bankowym, w ciągu 

21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych i dostarczonych dokumentów 

sprzedaży. Za datę dokonania płatności, strony będą uważały termin przekazania przez 

Zamawiającego polecenia przelewu do banku, prowadzącego jego rachunek. 

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

VAT. 

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

19. Obsługa karty paliwowej, polegająca na bezgotówkowym rozliczeniu dostaw paliwa. 
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20. Wykonawca będzie zobowiązany do wydania karty paliwowej, w dniu przekazania w 

dzierżawę pojazdu, stanowiącego przedmiot umowy. 

21. Zapłata za dostawę karty będzie zgodna z warunkami handlowymi Wykonawcy i 

doliczona do ceny wynajmu. 

22. Dostawa paliwa w trakcie trwania umowy – maksymalnie 8100 litrów, etyliny 95. 

23. Wykonawcę będzie obowiązywała rynkowa, detaliczna cena paliwa,  na dzień sprzedaży 

u dystrybutora paliw, określonego przez Wykonawcę w Umowie. 

24. Cena wskazana w ofercie Wykonawcy będzie ceną średnią (orientacyjną), na podstawie 

której określona będzie max. kwota przeznaczona na zakup paliwa, przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

25. Wymagana, pełna obsługa monitoringu pojazdów np. w formie zestawień miesięcznych. 

26. Usługa korzystania z myjni samochodowej, w zakresie programu podstawowego, 

obejmującego mycie i suszenie pojazdu, maksymalnie 52 razy w roku, doliczona do ceny 

oferty, rozliczana w okresach miesięcznych. Zamawiający wymaga aby myjnie 

samochodowe były dostępne na terenie stacji paliw (w sieci zaproponowanej przez 

Wykonawcę).  

27. Usługa sprzątania wnętrza pojazdu z praniem tapicerki, maksymalnie 4 razy w roku, 

doliczona do ceny oferty. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna lokalizacja, w 

której Wykonawca zapewni możliwość czyszczenia wnętrza pojazdu zlokalizowana była 

w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (odległość liczona  

zgodnie ze wskazaniem licznika samochodowego). 

28. Zakup płynu do spryskiwaczy, maksymalnie 12 razy w roku, doliczona do ceny oferty, 

rozliczana w okresach miesięcznych. Zamawiający wymaga aby myjnie samochodowe 

były dostępne na terenie stacji paliw (w sieci zaproponowanej przez Wykonawcę).  

III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 

przyznane. 

IV. Zamawiający wymaga, aby dostawa paliwa oraz usługa mycia pojazdu oraz zakup płynów, 

realizowane były na podstawie dostarczonych kart paliwowych, w ramach kosztów 

dodatkowych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń ryczałtowych; 

V. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy w zakresie udziału własnego 

dotyczącego ubezpieczenia AC. Zamawiający planuje sfinansowanie zamówienia                        

z funduszy unijnych. Zasady rozliczania środków, wskazanych w pkt 1, 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. 

 


