SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:
TOM I:

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z formularzami

ROZDZIAŁ 1:

Instrukcja dla Wykonawców;

ROZDZIAŁ 2:
Formularz 2.1.-2.8

Formularz „OFERTA”;
Formularze cenowe dla zadań 1-8

ROZDZIAŁ 3:

Formularze dotyczące spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy PZP;

Formularz 3.2

Oświadczenie
Wykonawcy
w postępowaniu;

Formularz 3.3

Formularz WIEDZA I DOŚWIADCZENIE - wykaz usług;

o

spełnianiu

warunków

udziału

Formularz 3.4.

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

Formularz 3.5.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w
odniesieniu do podmiotów na zasobach których wykonawca polega
wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia

Formularz 3.6.

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

TOM II:

Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy z załącznikami

TOM III:

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją.
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Tom I
ROZDZIAŁ 1.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1.
ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
telefon: (22) 209 25 01; fax.: (22) 698 60 45
REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
1.1. Płatnikiem dla przedmiotowego zamówienia jest GDDKiA Oddział Warszawa, 03-808
Warszawa, ul. Mińska 25.
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D.3.241.36.2016
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.
5.1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw
blacharskich samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8
zadań:
Zadanie nr 1 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Siedlcach
Rejon w Mińsku Mazowieckim
Zadanie nr 2 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Radomiu
Rejon w Zwoleniu
Zadanie nr 3 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Grójcu
Rejon w Garwolinie
Zadanie nr 4 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Ożarowie Mazowieckim
Rejon w Bożej Woli
Zadanie nr 5 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Płocku
Rejon w Poczerninie
Zadanie nr 6 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Mławie
Rejon w Przasnyszu
Zadanie nr 7 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Ostrołęce
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Zadanie nr 8 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Oddział w Warszawie
Wydział Technologii

5.2.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
50.11.20.00-3
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5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

6.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie II i III
SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na
warunkach określonych w art. 67 ustawy ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze
zmianami)

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Okres realizacji zadań 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty
określonej w umowie. Dla jednostek podległych, które są w trakcie obowiązywania umowy
tj. Rejony:

Zadanie nr 1 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Siedlcach – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Rejon w Mińsku Mazowieckim – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Zadanie nr 2 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Radomiu – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Zwoleniu - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 3 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Grójcu - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Garwolinie - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 4 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Ożarowie Mazowieckim - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja
umowy od 28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej
umowy w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Bożej Woli - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 5 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
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Rejon w Płocku - od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Rejon w Poczerninie - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 6 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Mławie – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Przasnyszu – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 7 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Ostrołęce – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Zadanie nr 8 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Oddział w Warszawie – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Wydział Technologii – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których
mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym
przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.3 niniejszej IDW oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24
ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 8.2.1. IDW.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Doświadczenie
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (wykonywaniu) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi na serwis i naprawy
blacharskie samochodów za minimum 50 000,00 PLN brutto.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
zawarcia danej umowy.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 8.2.1. IDW.
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b) Potencjał kadrowy
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 8.2.1. IDW.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Potencjał ekonomiczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 8.2.1. IDW.
7.3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

7.4.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/ konsorcja)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt.
7.2 IDW muszą spełniać łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, na zasadzie spełnia
– nie spełnia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.

7.5.

7.6.

8.
8.1.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z
treścią Formularza 3.1 do IDW.
8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8.1.3. Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.1.5.a.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt
5-8 i 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8.1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8.1.7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.6.
8.2.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy
Pzp i których opis sposobu oceny spełniania zamieszczono w pkt. 7.2 IDW należy pod
rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z
treścią Formularza 3.2.
8.2.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi
zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.3.
(„Wiedza i doświadczenie – Wykaz usług”), oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych usług, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główne
usługi dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania
spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenia,
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w
punkcie 1) powyżej.
3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 8.2.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 1).
8.3.

W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania
stanowi Formularz 3.4.
8.3.a Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp., na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5.
8.3.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt. 8.1.2. – 8.1.4 i 8.1.6 IDW – składa dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) w pkt. 8.1.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 i 10-11 ustawy Pzp.

8.5.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. IDW,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.6.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4.1) lit a) i c) oraz pkt. 8.4.2) IDW, lub zastępujący
je dokument o którym mowa w pkt. 8.5. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.
8.4.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt. 8.5. IDW, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.7.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.8.

Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt.
8.2.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, o którym
mowa w punkcie 8.3. IDW, które wymagają zachowania formy pisemnej), należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 8.3 IDW kopie dokumentów dotyczących
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odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

8.10. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców;
b) dokumenty wymienione w pkt. 8.2.2. IDW składa dowolny Wykonawca/dowolni
Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających
wspólną ofertę;
c) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2
– 8.1.6. albo odpowiadające im określone w pkt. 8.4. i 8.5. oraz dokument wymieniony
w pkt 8.1.7. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
9.

Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu
zamówienia podanym w pkt. 5.1. IDW.

9.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.3.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Zadań (Części).
Oferta musi być zabezpieczona wadium.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
Formularze Cenowe - dla zadania na które składana jest oferta
Wraz z ofertą powinny być złożone:
Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 IDW;
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
9.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą.
9.4.4. Oryginał gwarancji lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
9.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym
razie nie będzie uwzględnione.
9.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący
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wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te powinny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze
sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
9.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
następująco:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
oraz opisane: postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D.3.241.36.2016
„Oferta na – realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale
na 8 zadań”. Zadanie …………………………..
Nie otwierać przed dniem 31-05-2016r., godz. 12:00”
9.11. Wymagania określone w pkt. 9.9. – 9.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
9.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe.
10.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy
których wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ.
10.2. Wykonawca w Formularzu Cenowym o którym mowa w pkt. 10.1. określi ceny
jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym
formularzach, następnie wyliczy wartość netto i ostateczną cenę oferty brutto.
11.4. Cenę oferty brutto wykazaną w Formularzu cenowym Wykonawca przeniesie do
Formularza „Oferta”.
10.5. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed
terminem składania ofert.
10.6. Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Tomach II, III
SIWZ.
10.7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą
podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.
10.8. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
10.9. Formularz Cenowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
10.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów iusług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - 9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych).
Zadanie nr 2 - 7 700,00 zł. (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych).
Zadanie nr 3 – 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie nr 4 – 19 000,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
Zadanie nr 5 -12 900,00 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych).
Zadanie nr 6 - 6 190,00 (słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).
Zadanie nr 7 – 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).
Zadanie nr 8 – 16 600,00 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych złotych).
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego
nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi
obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział Warszawa
ul. Mińska 25 kod 03-808. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub
poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na
wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert.
11.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy
Pzp
11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
w przypadku gdy:
11.6.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
11.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
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jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w
Warszawie przy ul. Mińskiej nr 25, w pokoju nr 729 w terminie do 31-05-2016r. do
godziny 11:30.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mińskiej 25, w Warszawie, w
pokoju nr 824, w dniu 31-05-2016r. o godzinie 12:00.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
13.1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
13.2. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
a)

Cena – 90%

b)

Czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych– 5%

c)

Czas realizacji przeglądu okresowego, naprawy awaryjnej – 5%

14.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1) Formularza Oferty. W tym
kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:
C=

gdzie:

C min
Co

x 90 pkt

C min – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej
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C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej

14.1.2. Opis kryterium „Czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych” -5%
Kryterium „Czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych” będzie rozpatrywane na podstawie
długości czasu zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.2) Formularza Oferty.
UWAGA:
Najdłuższy możliwy czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych wymagany przez
zamawiającego - 20 dni roboczych od daty akceptacji Kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.
Najkrótszy możliwy czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych brany pod uwagę do oceny
oferty 10 dni roboczych od daty akceptacji Kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.
Zaoferowany przez Wykonawcę czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych zostanie
uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych
(10 dni) – otrzymuje 5 pkt. - maksymalną liczbę punktów,
Wykonawca,
który
zaoferuje
najmniej
korzystny
czas
realizacji
napraw
blacharskich/lakierniczych (20 dni)– otrzymuje 0 pkt.,
- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaoferowali wartość pośrednią, pomiędzy
wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
T=

gdzie:

T o.
T min.

T min.
T o.

x 5 pkt

– czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych w ofercie
ocenianej
- najkrótszy możliwy czas realizacji napraw blacharskich
/lakierniczych (10 dni)

14.1.3. Opis kryterium „Czas realizacji przeglądu okresowego, naprawy awaryjnej” – 5%
Kryterium „Czas realizacji przeglądu okresowego, naprawy awaryjnej” będzie rozpatrywane na
podstawie długości czasu zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.2) Formularza Oferty.
UWAGA:
Najdłuższy możliwy czas realizacji przeglądu okresowego, naprawy awaryjnej wymagany przez
zamawiającego - 5 dni roboczych od daty akceptacji Kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.
Najkrótszy możliwy czas realizacji przeglądu okresowego, naprawy awaryjnej brany pod uwagę
przy ocenie ofert - 3 dni roboczych od daty akceptacji Kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.
Zaoferowany przez Wykonawcę czas realizacji napraw przeglądu okresowego, naprawy awaryjnej
zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy czas realizacji napraw przeglądu okresowego (3
dni) – otrzymuje 5 pkt. - maksymalną liczbę punktów,
- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny czas realizacji napraw przeglądu okresowego
(5 dni)– otrzymuje 0 pkt.,
- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaoferowali wartość pośrednią, pomiędzy
wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
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S=

gdzie:

S o.
S min.

S min.
So

x 5 pkt

– czas realizacji napraw przeglądu okresowego w ofercie
ocenianej
- najkrótszy
możliwy czas realizacji napraw przeglądu
okresowego (3 dni)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.

14.1.4. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T+S
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych”
S – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas realizacji przeglądu okresowego, naprawy
awaryjnej
14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem
określonym w pkt. 14.1.
14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne odrzucenia,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w pkt. 14.4.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
15.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z
Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
15.2 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na warunkach określonych w punkcie 16.
16.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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17.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą
ważnego
kwalifikowanego
certyfikatu,
przesyłając
kopię
odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5. Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca za-mieszkania
zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI
SIWZ
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 22 810 03 27), lub drogą
elektroniczną: (e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl) z uwzględnieniem pkt 18.2. Zamawiający
wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,
a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

18.
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18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.3. a także
zmiany lub wycofania oferty.
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
18.4

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
18.4.1 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.4 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
18.4.2 . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
którym mowa w pkt. 18.4.
18.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej.
18.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a
także zamieści ją na stronie internetowej.
18.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.9 Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art.
38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert,
zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
18.10 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury Pani Ewa Hajdas , tel.: +48 22 209 23 91, fax. +48
22 810 03-27;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Andrzej Kaliszuk, tel.: +48 22 209
23 77
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Formularz „Oferta”

OFERTA
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie
03 – 808 Warszawa
ul. Mińska 25
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych
będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań w zakresie zadania
nr…………
MY NIŻEJ PODPISANI
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się
za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w zakresie:
Zadanie
nr
1*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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Zadanie
nr
2*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Zadanie
nr
3*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Zadanie
nr
4*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Zadanie
nr
5*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie
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**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Zadanie
nr
6*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Zadanie
nr
7*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Zadanie
nr
8*
za
cenę
brutto
…………………………………………PLN,
złotych:…………………...............zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

słownie

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
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- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
3.2) OFERUJEMY:
- czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych ……………dni
przekazanego przez Zamawiającego.
(powyższy czas Wykonawca określa w przedziale 20 ÷10 dni)
4.
-

od

dnia

zgłoszenia

OFERUJEMY:
czas realizacji przeglądu okresowego, naprawy awaryjnej ……………dni od dnia zgłoszenia
przekazanego przez Zamawiającego.
(powyższy czas Wykonawca określa w przedziale 5 ÷ 3 dni)

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości…………………………
w formie ………………………………………………………
Wadium należy zwrócić na konto nr ………………………………………………………………………………………… .
(należy wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

8. Oświadczamy, że dysponujemy warsztatem zlokalizowanym

w odległości

………………km od siedziby Zamawiającego.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Adres warsztatu)
9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców
10.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
_____________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

11.

OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

12.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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13.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..……………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
tel. _________________ fax _______________ e-mail: _________________________
14. OFERTĘ składamy na ____ stronach.

15.ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
16.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
__________________ dnia __ __ roku

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularze Cenowe 2.1-2.8
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Formularz 2.1

Formularz cenowy
Zadanie nr 1
Rejon w Siedlcach ul. Brzeska 122, 08-110 Siedlce
Rejon w Mińsku Mazowieckim ul. Polowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

518/r-g

2.

Badania techniczne

57/szt.

3.

Naprawy awaryjne

1884/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

303/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

69 840,00

6.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich

X

X

44 400,00

7.

Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

L.p.

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Formularz 2.2

Formularz cenowy
Zadanie nr 2
Rejon w Radomiu Wsola, ul. Spacerowa 10, 26-660 Jedliński
Rejon w Zwoleniu ul. Perzyny 108, 26-700 Zwoleń

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

434/r-g

2.

Badania techniczne

47/szt.

3.

Naprawy awaryjne

1050/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

160/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

106 000,00

X

X

23 000,00

L.p.

6.
7.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich
Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Formularz 2.3

Formularz cenowy
Zadanie nr 3
Rejon w Grójcu ul. Niepodległości 22, 05-600 Grójec
Rejon w Garwolinie Al. Legionów 9, 08-400 Garwolin

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

440/r-g

2.

Badania techniczne

63/szt.

3.

Naprawy awaryjne

970/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

350/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

107 000,00

X

X

89 500,00

L.p.

6.
7.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich
Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Formularz 2.4

Formularz cenowy
Zadanie nr 4
Rejon w Ożarowie Mazowieckim Ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Rejon w Bożej Woli Boża Wola 18a, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

720/r-g

2.

Badania techniczne

99/szt.

3.

Naprawy awaryjne

2250/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

670/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

265 000,00

X

X

90 000,00

L.p.

6.
7.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich
Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Formularz 2.5

Formularz cenowy
Zadanie nr 5
Rejon w Płocku Ślepkowo Szlacheckie 22, 09-451 Radzanowo
Rejon w Poczerninie Poczernin 37, 09-142 Załuski

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

750/r-g

2.

Badania techniczne

50/szt.

3.

Naprawy awaryjne

1400/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

600/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

172 230,00

X

X

50 000,00

L.p.

6.
7.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich
Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Formularz 2.6

Formularz cenowy
Zadanie nr 6
Rejon w Mławie Ul. Graniczna 1a, 06-500 Mława
Rejon w Przasnyszu Ul. Piłsudskiego 195, 06-300 Przasnysz

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

260/r-g

2.

Badania techniczne

50/szt.

3.

Naprawy awaryjne

670/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

188/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

94 000,00

X

X

22 000,00

L.p.

6.
7.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich
Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Formularz 2.7

Formularz cenowy
Zadanie nr 7
Rejon w Ostrołęce Ul. Stacha Konwy 24, 07-410 Ostrołęka
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej Stawek, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

192/r-g

2.

Badania techniczne

35/szt.

3.

Naprawy awaryjne

770/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

80/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

114 500,00

X

X

22 500,00

L.p.

6.
7.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich
Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Formularz 2.8

Formularz cenowy
Zadanie nr 8
Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
Wydział Technologii ul. Środkowa 35C Opacz Kolonia

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Ilość na
wszystkie
samochody

Cena
jednostkowa
(zł)

Wartość
netto
(zł)

1

2

3

4

1.

Przegląd okresowy

800/r-g

2.

Badania techniczne

147/szt.

3.

Naprawy awaryjne

2400/r-g

4.

Naprawy blacharsko/lakiernicze

600/r-g

5.

Przewidywana wartość części
zamiennych i podzespołów

X

X

200 000,00

X

X

51 400,00

L.p.

6.
7.

Przewidywana wartość elementów
blacharskich
Dojazd pojazdem typu
holownik/laweta (obie strony) po
odbiór unieruchomionego pojazdu

1000/1 km

Razem WARTOŚĆ NETTO

X

Podatek VAT 23%

X

Razem WARTOŚĆ BRUTTO

X

Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/
Nazwa/numer/ katalogu robót………………………………………………………………….. dla samochodu marki
………………………………………………………………………………….…………………………… / wymienić/

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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ROZDZIAŁ 3
FORMULARZE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
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Formularz 3.1.

(Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych
będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań w zakresie zadania
nr…………

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __roku

______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:
niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
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Formularz 3.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych
będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań w zakresie zadania
nr…………

W imieniu Wykonawcy/Wykonawców
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

__________________ dnia __ __ roku

______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone jedno w imieniu
wszystkich Wykonawców
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Formularz 3.3.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE - wykaz usług
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań w zakresie
zadania nr…………
przedkładamy wykaz głównych usług w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został
zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW:
Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
posiadanie
doświadczenia

Nazwa i adres
Zamawiającego/
Zlecającego

Informacje potwierdzające
spełnienie warunków
określonych w pkt. 7.2.2)
IDW

Wartość
zrealizowanego
zamówienia

Data wykonania
zamówienia (
od- do /dzień –
miesiąc- rok/)

1

2

3

4

5

UWAGA
1)
2)

Załączamy dowody potwierdzające że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 8.3 IDW oraz załączyć dokumenty
o których mowa w pkt 8.3a (jeżeli dotyczy) i 8.3b.

__________________ dnia __ __ roku
______________________________
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.4.

(nazwa podmiotu oddającego potencjał w
dyspozycję Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia

W imieniu: _________________________________________________________
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

_________________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał
ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:
realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych
będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań w zakresie zadania
nr………….

numer sprawy GDDKiA.O.WA.241.36.2016
1. Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy
udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.

__________________ dnia __ __ _____ roku

______________________________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca /
osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
2.

pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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Formularz 3.5.

(nazwa podmiotu)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – w
odniesieniu do podmiotów na zasobach których
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to
podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych
będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań w zakresie zadania
nr…………
oświadczam, że w odniesieniu do
_______________________________________________________________________
(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.

__________________ dnia ___ ___ roku

_______________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na
zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia.
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Formularz 3.6.

INFORMACJA
(Nazwa Wykonawcy)

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych
będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań w zakresie zadania
nr…………
W imieniu Wykonawcy:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
informuję, że
*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
*) należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w
skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.

Nazwa

Adres

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

…............................................................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
*) niepotrzebne skreślić
1

UWAGA: niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia

__________________________________
1

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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TOM II
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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WZÓR
UMOWA NR ……………./2016
Niniejsza umowa zawarta została w dniu ..........................2016 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Wronia
53, reprezentowanym przez pełnomocników:
1 ……………………………………………………………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………………………………………………………………,
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińskiej 25, 03-808
Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
została
zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw
blacharskich samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na
8 zadań w zakresie zadania nr…………w zakresie szczegółowo określonym w Opisie
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w Ofercie Wykonawcy, zwanymi dalej „usługami”.
§2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Oferta Wykonawcy
§3
1. Wykonawca będzie realizował usługi na podstawie pojedynczych pisemnych zleceń
przesłanych faksem lub e-mailem kierowanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego wraz z przekazaniem pojazdu do warsztatu Wykonawcy (wzór – załącznik nr
1).
2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego pojazdu,
określi e-mailowo na odpowiedni adres przedstawiciela Zamawiającego przewidywany zakres,
koszty wykonania usługi i termin realizacji oraz uzgodni z Zamawiającym listę niezbędnych
części i materiałów eksploatacyjnych – przedstawi kosztorys naprawy do akceptacji
Zamawiającego.
3. Kosztorys naprawy powinien zawierać wykaz podzespołów do wymiany wraz z wykazem części
proponowanych do wymiany z parametrem technicznym oraz numerem katalogowym.
Kosztorys zawierać będzie Normy czasu pracy napraw zgodne z normami z Katalogu robót
zawartego w Ofercie Wykonawcy.
4. Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego dokona analizy i akceptacji Kosztorysu naprawy.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał usługę, przeglądu okresowego, naprawy
awaryjnej w ciągu ……… dni roboczych od daty akceptacji Kosztorysu naprawy przez
Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał usługę, naprawy blacharskiej w ciągu ……..
dni od daty akceptacji Kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.
7. Jeżeli w toku wykonywania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności przekraczających
uzgodniony zakres, Wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić ze Zleceniodawcą zmiany
przed ich wykonaniem.
8. Usługi przeglądów, konserwacji samochodów będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i
zakresem wynikającym z Warunków Przeglądów Okresowych dla danego pojazdu lub książki
serwisowej danego pojazdu. Na koszt naprawy składają się koszty wszystkich niezbędnych
do wykonania prac oraz materiałów eksploatacyjnych/części zamiennych niezbędnych do
wykonania naprawy zgodnie z uzgodnionym kosztorysem naprawy pojazdów oraz koszty
robocizny zawarte w Ofercie Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym będzie
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przedstawienie przez Wykonawcę faktury zakupu w/w materiałów, które zostały wymienione
w samochodach służbowych Zamawiającego i złączenie każdorazowo do Faktury VAT.
9. Wykonawca powinien zapewnić podzespoły, części zamienne, i materiały eksploatacyjne
niezbędne do wykonania serwisu i napraw samochodów objętych umową. Części i podzespoły
powinny spełniać odpowiednie normy techniczne i być wolne od wad prawnych.
10. Dla samochodów nie objętych gwarancją Wykonawca powinien stosować części oryginalne lub
dopuszczone zamienniki dokonując wyboru korzystniejszego dla Zamawiającego.
11. Ceny użytych części i materiałów eksploatacyjnych nie mogą być wyższe od cen rynkowo
średnich.
12. Za wykonanie każdego zlecenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na
podstawie cen jednostkowych, ujętych w odpowiednich pozycjach Formularzu cenowego, oraz
faktycznego czasu naprawy. Normy czasu pracy napraw nie mogą przekraczać norm z
Katalogu robót zawartego w Ofercie Wykonawcy.
13. Każdy samochód przekazany do naprawy lub na przegląd, przed jego odbiorem przez
pracownika Zamawiającego, powinien być odkurzony wewnątrz. Koszt tej usługi Wykonawca
powinien wkalkulować w cenę ofertową.
§4
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają na kwotę netto ………………………. PLN
(słownie: ………………………………………………………………… PLN) plus podatek VAT (23%) w wysokości
…………………….. (słownie: ……………………………………………………………..) co daje łącznie kwotę brutto
…………………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………..)
2. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług i
zamontowanych części, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi przez Wykonawcę w
Ofercie.
3. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia w ust. 1 przed terminem zakończenia
umowy określonym w § 5, Umowa ulega rozwiązaniu.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w ……………………………………………… Nr ……………………………………………………………… w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na GDDKiA Oddział
w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Rejon w…………………….
5. Rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi za zrealizowane usługi. Po zakończeniu
prac przedstawiony zostanie protokół który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy do
akceptacji Zamawiającego na podstawie którego zostanie prawidłowo wystawiona faktura VAT.
Faktury VAT za wykonane usługi będą wystawiane na adres Oddziału lub Rejonu zgodnie z
wykazem, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.
6. Za wykonane usługi wymienione w § 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone w
oparciu o faktyczne wykonanie usługi oraz ceny jednostkowe podane w Ofercie, wyszczególnione
na fakturze.
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
Umowy odpowiednio dostosowana.
8. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.
W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone do dnia
rozwiązania Umowy.
§5
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy sukcesywnie
w terminie 36 miesięcy od ………………. r. do………………….. r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej
w § 4 w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
2. Dniem rozpoczęcia realizacji usługi jest ……………………………………………………………………………

§6
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1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez
wykonawcę koszty:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem
prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej
zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o
których mowa w ust. 1.
3. W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt b) i c) Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad
wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

a)

§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu niniejszą umową gwarancji jakości:
1) 6 miesięcy – naprawy mechaniczne, elektryczne.
2) 12 miesięcy – naprawy blacharsko-lakiernicze.
3) na zamontowane części zamienne – zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta
części.
4) Wady w realizacji zlecenia winny być usunięte nieodpłatnie w terminie wskazanym w
zgłoszeniu przez Zamawiającego.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazdy powierzone do naprawy od
momentu ich dostarczenia do warsztatu – do momentu ich odbioru przez
Zamawiającego. Zakazuje się samowolnego używania samochodów służbowych
Zamawiającego przez wykonawcę poza terenem warsztatu. Każdorazowa potrzeba
„testowania” samochodu w trakcie jazdy wymaga wcześniejszego pisemnego lub
mailowego wniosku wykonawcy z uzasadnieniem takiej potrzeby, wskazaniem dnia,
trasy i godzin jazdy testowej. Wykonanie jazdy testowej będzie możliwe dopiero po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
6) na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego - na dostarczone i
zamontowane części.

§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego konieczności realizacji usługi,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy,
c) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
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d) Wykonawca nie realizuje usługi przewidzianej niniejszą umową w sposób zgodny z
Opisem przedmiotu zamówienia lub niniejszą umową
– rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
Wykonawca, w przypadku opisanym w ust. 1, może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Zamawiający dokona odbioru usługi w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez
Wykonawcę wykonania usługi.
2. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który podpiszą strony umowy.
§ 10
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
1) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 4 ust. 1,
2) w wysokości 0,5 % ceny brutto wynagrodzenia za przekroczenie terminu wykonania usługi
wskazanego w § 3 ust. 2
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od
umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO:
- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1.
3. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącania kar umownych z należności
przewidzianej w § 4 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
§ 11
1. Osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego –…………………………………………Tel./fax………..……….e-mail …………
2) ze strony Wykonawcy - …………………….……………………… Tel./fax………..……….e-mail ………….
2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne
poinformowanie drugiej strony.
§ 12
1. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 – dniowym wypowiedzeniem, jeżeli:
- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W wypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
- w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o rozwiązaniu umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji w toku według stanu na
dzień jego sporządzenia,
4. W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
obowiązany jest do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od
umowy,
zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia, pokrycia
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.
5. Do obliczenia należności Wykonawcy z tytułów wymienionych w ust. 4 stosuje się ceny ustalone
w ofercie.

1.
2.

§ 13
Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny
podmiot.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim,
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3.

na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej
z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy
członkowie Konsorcjum.

§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna
będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp., w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych
w niniejszej Umowie.
4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w
następujących przypadkach:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od
Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego Strony
nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
c) Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego
nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w
ust. 4 wywarła wpływ.
9. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

……………………….

WYKONAWCA

………………………………
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TOM III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich
samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Siedlcach
Rejon w Mińsku Mazowieckim
Zadanie nr 2 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Radomiu
Rejon w Zwoleniu
Zadanie nr 3 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Grójcu
Rejon w Garwolinie
Zadanie nr 4 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Ożarowie Mazowieckim
Rejon w Bożej Woli
Zadanie nr 5 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Płocku
Rejon w Poczerninie
Zadanie nr 6 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Mławie
Rejon w Przasnyszu
Zadanie nr 7 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Ostrołęce
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Zadanie nr 8 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Oddział w Warszawie
Wydział Technologii
Usługi zakwalifikowano do rodzaju: Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
CPV: 50112000-3
Okres realizacji zadań 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty
określonej w umowie. Dla jednostek podległych, które są w trakcie obowiązywania umowy
tj. Rejony:

Zadanie nr 1 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Siedlcach – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Rejon w Mińsku Mazowieckim – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Zadanie nr 2 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Radomiu – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
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Rejon w Zwoleniu - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 3 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Grójcu - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Garwolinie - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 4 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Ożarowie Mazowieckim - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja
umowy od 28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej
umowy w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Bożej Woli - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 5 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Płocku - od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Rejon w Poczerninie - 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 6 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Mławie – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Przasnyszu – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Zadanie nr 7 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Rejon w Ostrołęce – 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacja umowy od
28.07.2016r. lub od momentu wyczerpania kwoty obecnie obowiązującej umowy w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Zadanie nr 8 Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych
Oddział w Warszawie – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Wydział Technologii – od daty podpisania umowy na okres 36 miesięcy
Zamawiający wymaga aby warsztat świadczący usługi położony był nie dalej niż 15 km
od jednej ze wskazanej w danym zadaniu lokalizacji.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i
określonego przebiegu pojazdów objętych przedmiotem zamówienia,
2) określanie każdorazowo przewidywanego zakresu i kosztów wykonania usługi,
3) wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw pojazdów objętych
przedmiotem zamówienia,
4) wykonywanie bieżących konserwacji pojazdów objętych przedmiotem zamówienia,
5) wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych,
w tym blacharskich i lakierniczych,
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6) wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w
pojeździe,
7) demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich
utylizacja,
8) montaż nowych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw,
9) ewentualną dostawę niezbędnych uzgodnionych z Zamawiającym części
zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych,
10) serwis klimatyzacji- wg potrzeb Zmawiającego,
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował warsztatem
wyposażonym minimum w:
1) stanowisko diagnostyczne do sprawdzania układu hamulcowego, kierowniczego,
oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół,
2) stanowisko do wykonania diagnostyki komputerowej silnika, układów
elektronicznych,
3) 2 stanowiska naprawcze do napraw mechanicznych i elektrycznych,
4) warsztat lakierniczy do lakierowania pojazdów,
5) stację kontroli pojazdów,
6) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał w dyspozycji pojazd typu
holownik/laweta.
3. Wymagania Zamawiającego dot. serwisu:
1) Wykonawca będzie realizował usługi na podstawie pojedynczych pisemnych zleceń
przesłanych faksem lub e-mailem kierowanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego wraz z przekazaniem pojazdu do warsztatu Wykonawcy (wzór –
załącznik nr 1).
2) Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego
pojazdu, określi e-mailowo na odpowiedni adres przedstawiciela Zamawiającego
przewidywany zakres, koszty wykonania usługi i termin realizacji oraz uzgodni z
Zamawiającym listę niezbędnych części i materiałów eksploatacyjnych – przedstawi
kosztorys naprawy do akceptacji Zamawiającego.
3) Kosztorys naprawy powinien zawierać wykaz podzespołów do wymiany wraz z
wykazem części proponowanych do wymiany z parametrem technicznym oraz
numerem katalogowym. Kosztorys zawierać będzie Normy czasu pracy napraw
zgodne z normami z Katalogu robót zawartego w Ofercie Wykonawcy.
4) Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego dokona analizy i akceptacji Kosztorysu
naprawy.
5) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał usługę, przeglądu okresowego,
naprawy awaryjnej w ciągu 5 dni roboczych od daty akceptacji Kosztorysu naprawy
przez Zamawiającego.
6) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał usługę, naprawy blacharskiej w
ciągu 20 dni od daty akceptacji Kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.
7) Jeżeli w toku wykonywania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności
przekraczających uzgodniony zakres, Wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić
ze Zleceniodawcą zmiany przed ich wykonaniem.
8) Usługi przeglądów, konserwacji samochodów będą wykonywane zgodnie z
częstotliwością i zakresem wynikającym z Warunków Przeglądów Okresowych dla
danego pojazdu lub książki serwisowej danego pojazdu. Na koszt naprawy składają
się koszty wszystkich niezbędnych do wykonania prac oraz materiałów
eksploatacyjnych/części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy zgodnie z
uzgodnionym kosztorysem naprawy pojazdów oraz koszty robocizny zawarte w
Ofercie Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym będzie przedstawienie przez
Wykonawcę faktury zakupu w/w materiałów, które zostały wymienione w
samochodach służbowych Zamawiającego i złączenie każdorazowo do Faktury VAT.
9) Wykonawca powinien zapewnić podzespoły, części zamienne, i materiały
eksploatacyjne niezbędne do wykonania serwisu i napraw samochodów objętych
umową. Części i podzespoły powinny spełniać odpowiednie normy techniczne i być
wolne od wad prawnych.
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10) Dla samochodów nie objętych gwarancją Wykonawca powinien stosować części
oryginalne lub dopuszczone zamienniki dokonując wyboru korzystniejszego dla
Zamawiającego.
11) Ceny użytych części i materiałów eksploatacyjnych nie mogą być wyższe od cen
rynkowo średnich.
12) Za wykonanie każdego zlecenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
na podstawie cen jednostkowych, ujętych w odpowiednich pozycjach Formularzu
cenowy, oraz faktycznego czasu naprawy. Normy czasu pracy napraw nie mogą
przekraczać norm z Katalogu robót zawartego w Ofercie Wykonawcy.
13) Każdy samochód przekazany do naprawy lub na przegląd, przed jego odbiorem
przez pracownika Zamawiającego, powinien być odkurzony wewnątrz. Koszt tej
usługi Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową.
4. Holowanie pojazdu:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił odebranie unieruchomionego
pojazdu w ciągu 4 godzin od zgłoszenia e-mailowego/telefonicznego przez
Zamawiającego. Transport pojazdu jest dopuszczalny tylko samochodem
specjalistycznym (lawetą).
5. Z czynności przejęcia i oddania pojazdu i sprzętu strony zobowiązują się do
sporządzenia protokołu przekazania i odbioru pojazdu z naprawy wzór –
załącznik nr 1 zawierającego takie informacje, jak:
1) Lista kontrolna przeglądu,
2) aktualny przebieg pojazdów,
3) wskazanie ilości paliwa,
4) zakres zleconych napraw,
5) opis poszczególnych operacji naprawczych,
6) ew. uwagi wnoszone przez strony.
6. Inne postanowienia:
1) Zamawiający we własnym zakresie dostarczy pojazdy do miejsca naprawy
Wykonawcy dotyczy samochodów sprawnych technicznie które mogą się poruszać po
drogach.
2) W przypadku gdy Wykonawca w swoim warsztacie nie może wykonać usługi, zaleca
się wysłanie pojazdu do innego warsztatu, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu
z Zamawiającym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji koszt transportu pojazdów
do i z warsztatu pokrywa Wykonawca.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości samochodów w wykazie
samochodów, które zostaną poddane przeglądom, naprawom i konserwacjom w
ramach ceny zaproponowanej w Formularzu Cenowym. Zamawiający poinformuje o
takim fakcie Wykonawcę na piśmie.
4) W przypadku napraw powypadkowych – zakres niezbędnych do wykonania prac i
wymiany części zamiennych/ materiałów eksploatacyjnych zostanie wykonany
zgodnie z zakresem oraz wyceną rzeczoznawcy ubezpieczyciela. Wykonawca dokona
rozliczenia naprawy bezpośrednio z Zamawiającym.
5) W przypadku wątpliwości Zamawiającego
w kwestii prawidłowego wykonania
poszczególnego zlecenia (w zakresie np.: zakresu naprawy, użytych części
zamiennych, dalszej awarii auta lub innych niesprawności ujawnionych po odebraniu
samochodu z naprawy) – Zamawiający powoła rzeczoznawcę, który oceni wątpliwości
Zamawiającego w danej kwestii. W przypadku, gdy z oceny rzeczoznawcy będzie
wynikało, że Wykonawca nieprawidłowo wykonał dane zlecenie, to:
a) Wykonawca zostanie obciążony kosztami oceny rzeczoznawcy,
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b) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego we własnym zakresie
i na własny koszt dokona niezbędnej naprawy.

7. Okres gwarancji:
1) 6 miesięcy – naprawy mechaniczne, elektryczne.
2) 12 miesięcy – naprawy blacharsko-lakiernicze.
3) na zamontowane części zamienne – zgodnie z gwarancją udzielaną przez
producenta części.
4) Wady w realizacji zlecenia winny być usunięte nieodpłatnie w terminie
wskazanym w zgłoszeniu przez Zamawiającego.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazdy powierzone do naprawy
od momentu ich dostarczenia do warsztatu – do momentu ich odbioru przez
Zamawiającego. Zakazuje się samowolnego używania samochodów służbowych
Zamawiającego przez wykonawcę poza terenem warsztatu. Każdorazowa
potrzeba „testowania” samochodu w trakcie jazdy wymaga wcześniejszego
pisemnego lub mailowego wniosku wykonawcy z uzasadnieniem takiej potrzeby,
wskazaniem dnia, trasy i godzin jazdy testowej. Wykonanie jazdy testowej będzie
możliwe dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
6) Samochody służbowe Zamawiającego są wyposażone w system monitoringu GPS.
System monitoringu samochodów służbowych nie działa w tunelach oraz po
odłączeniu akumulatora. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączania
akumulatorów w samochodach tylko w przypadkach napraw uzasadnionych
koniecznością odłączenia akumulatora. Nie dopuszcza się odłączania akumulatora
na kilka godzin.
7) Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na umowę o pracę min. 2 osób
skierowanych
do
pełnienia
funkcji
mechanika
samochodowego
wyszczególnionych w formularzu „Potencjał kadrowy”. Wykonawca jest
zobowiązany do utrzymania stałej liczby min. 2 osób, zatrudnionych na umowę o
pracę w całym okresie trwania umowy. Potwierdzeniem wypełnienia w/w
obowiązku będzie przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania
umowy kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
umów o pracę ze wskazanymi w ofercie osobami.
8. Osoby nadzorujące w jednostkach podległych GDDKiA Oddział w Warszawie:
1) Oddział Warszawa
Ewelina Świętyniowska tel. 22 209 23 88 e-mail eswietyniowska@gddkia.gov.pl
Krystyna Karolak tel. 22 209 23 77 e-mail kkarolak@gddkia.gov.pl
Andrzej Kaliszuk tel. 22 209 23 77 e-mail akaliszuk@gddkia.gov.pl
2) Rejon Boża Wola Nina Kawałowska tel. 22 775 27 64
e-mail nkawalowska@gddkia.gov.pl
3) Rejon Garwolin Włodarczyk Katarzyna tel. 25 682 41 59
e-mail kawlodarczyk@gddkia.gov.pl
4) Rejon Grójec Wioletta Woszczyk tel. 48 664 20 71
e-mail wwoszczyk@gddkia.gov.pl
5) Rejon Mińsk Maz. Paweł Matysiak tel. 25 758 39 16
e-mail pmatysiak@gddkia.gov.pl
6) Rejon Mława Maria Pachałko tel. 23 654 49 20
e-mail mpachalko@gddkia.gov.pl
7) Rejon Ostrołęka Joanna Tabaka tel. 29 760 3643 w. 23
e-mail jtabaka@gddkia.gov.pl
8) Rejon Ostrów Maz. Kamil Bocian tel. 29 644 12 66
e-mail kbocian@gddkia.gov.pl
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9) Rejon Ożarów Maz. Aneta Winiarska tel. 22 722 32 73
e-mail awiniarska@gddkia.gov.pl
10) Rejon Płock Krystyna Zalewska tel. 24 268 86 64
e-mail kzalewska@gddkia.gov.pl
11) Rejon Płońsk Wiesława Malczewska tel. 23 662 20 13
e-mail wmalczewska@gddkia.gov.pl
12) Rejon Przasnysz Elżbieta Dąbrowska tel. 29 752 51 98
e-mail edabrowska@gddkia.gov.pl
13) Rejon Radom Mieczysław Wójcik tel. 48 321 38 74
e-mail miwojcik@gddkia.gov.pl
14) Rejon Siedlce Przemysław Niedzielak tel. 25 644 64 71
e-mail pniedzielak@gddkia.gov.pl
15) Rejon Zwoleń Waldemar Borowski tel. 48 676 36 10 wew. 8
e-mail waborowski@gddkia.gov.pl
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WYKAZ POJAZDÓW
Lp.

Jednostka

Marka

Rok prod.

Nr rejestracyjny

1.

Oddział Warszawa

Peugeot

2007

WF 93298

2.

Oddział Warszawa

Renault

2008

WF 7736A

3.

Oddział Warszawa

Nissan

2011

WF 8024F

4.

Oddział Warszawa

Opel

2014

WF 2989K

5.

Oddział Warszawa

NIssan

2011

WF 9772F

6.

Oddział Warszawa

Renault

2010

WF 5969E

7.

Oddział Warszawa

Volksvagen

2001

WF 22582

8.

Oddział Warszawa

Volksvagen

2012

WF 9896G

9.

Oddział Warszawa

Opel

2002

WF 33372

10.

Oddział Warszawa

Dacia

2012

WF 0184H

11.

Oddział Warszawa

Nissan

2011

WF 8030F

12.

Oddział Warszawa

Opel

2002

WF 52275

13.

Oddział Warszawa

Renault

2010

WF 9057E

14.

Oddział Warszawa

Opel

2001

WF 32801

15.

Oddział Warszawa

Kia

2010

WF 9064E

16.

Oddział Warszawa

Hyundai

2011

WF 0895G

17.

Oddział Warszawa

Fiat

2008

WF 3708A

18.

Oddział Warszawa

Hyundai

2011

WF 0902G

19.

Oddział Warszawa

Renault

2008

WF 7735A

20.

Oddział Warszawa

Hyundai

2011

WF 0912G

21.

Oddział Warszawa

Daewoo

1998

WT 49438

22.

Oddział Warszawa

Opel

2001

WF 19638

23.

Oddział Warszawa

Nissan

2011

WF 9781F

24.

Oddział Warszawa

Opel

1997

WXY 284E

25.

Oddział Warszawa

Opel

2000

WF 36546

26.

Oddział Warszawa

Citroen

2007

WF 90336

27.

Oddział Warszawa

Citroen

2008

WF 5436A

28.

Oddział Warszawa

Fiat

2005

WF 66496

29.

Oddział Warszawa

Nissan

2012

WF 0740H

30.

Oddział Warszawa

Hyundai

2011

WF 0908G

31.

Oddział Warszawa

Renault

2010

WF 5967E

32.

Oddział Warszawa

Nissan

2007

WF 93225

33.

Oddział Warszawa

Hyundai

2011

WF 0905G

34.

Wydział Technologii

Opel

2003

WF 45355

35.

Wydział Technologii

Volksvagen

2000

WT 02891

36.

Wydział Technologii

Volksvagen

2005

WT 29869

37.

Wydział Technologii

Nissan

2010

WF 3305E

38.

Wydział Technologii

Nissan

2010

WF 3542E

39.

Wydział Technologii

Nissan

2010

WF 3543E

40.

Wydział Technologii

Nissan

2008

WT 40226

41.

Wydział Technologii

Volkswagen

2012

WE 5783V

42.

Wydział Technologii

Volkswagen

2012

WE 7805V

43.

Wydział Technologii

Volkswagen

2012

WE 7806V
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44.

Wydział Technologii

Mercedes

2012

WE 3882V

45.

Wydział Technologii

Ford

2012

WF 9716G

Wydział Technologii

Opel

2002

WF 33574

46.

Rejon Boża Wola
1.

Rejon Boża Wola

NISSAN NV200

2012

WL 4639E

2.

Rejon Boża Wola

Skoda Fabia

2010

WL 94728

3.

Rejon Boża Wola

FIAT Panda

2008

WF 3706A

4.

Rejon Boża Wola

CITROEN BERLINGO

2007

WF 390344

5.

Rejon Boża Wola

Lublin

2004

WL 76557

6.

Rejon Boża Wola

FIAT Seicento

2002

WL 16274

7.

Rejon Boża Wola

Lublin

2002

WL 6580E

8.

Rejon Boża Wola

FIAT Seicento

2001

WL 05351

9.

Rejon Boża Wola

Lublin

2000

WL 10480

10.

Rejon Boża Wola

Lublin

1999

WL 2656C

11.

Rejon Boża Wola

Lublin

1998

WL 10295

12.

Rejon Boża Wola

DAEWOO Nubira

1998

WL 14170

13.

Rejon Boża Wola

FIAT Panda

2005

WL 2815F

14.

Rejon Boża Wola

1998

WFT 350H

15.

Rejon Boża Wola

1993

WFT 351H

16.

Rejon Boża Wola

Przyczepa Lekka Pzl
Świdnik 2,37
Przyczepa Lekka
Kielce Ps2
przyczepa Ps-1

17.

Rejon Boża Wola

18.

Rejon Boża Wola

19.
20.

1993

WIO 3852

1998

WL 14511

1998

WZA 274Z

Rejon Boża Wola

Przyczepa Lekka Pzl
Świdnik 2,37
Przyczepa świdnik sygnalizacyjna
Volvo FL 614

1998

WL 3620C

Rejon Boża Wola

Jelcz WUKO

2000

WL 3621C

Rejon Garwolin
1.

Rejon Garwolin

Skoda Fabia Combi

2010

WG 78380

2.

Rejon Garwolin

Skoda Fabia Combi

2010

WG 70778

3.

Rejon Garwolin

2007

WG 65380

4.

Rejon Garwolin

2005

WG 33197

5.

Rejon Garwolin

2004

WG 89332

6.

Rejon Garwolin

Nissan Note 1.6
Axenta
Fiat Panda 1.2
Dynamic
Fiat Panda 1.2
Dynamic
FSLublin 33

2002

WG 16164

7.

Rejon Garwolin

Lublin 332412

1999

WTC 5575

8.

Rejon Garwolin

Lublin 3524P/S Turbo

1998

SDV 5396

9.

Rejon Garwolin

Przyczepa Pzl Świdnik

1998

SDP 8591

10.

Rejon Garwolin

Przyczepa Sam

1993

SPD 2316

Rejon Grójec
1.

Rejon Grójec

Renault Clio

2013

WGR LV84

2.

Rejon Grójec

Renault Clio

2014

WGR PE10

3.

Rejon Grójec

Skoda Fabia

2010

WGR 79X8

4.

Rejon Grójec

KIA PICANTO

2006

WF 78581

5.

Rejon Grójec

Fiat Panda

2004

WGR NR45

6.

Rejon Grójec

Fiat Panda

2005

WPL AK90

7.

Rejon Grójec

Fiat Panda

2004

WGR 84NF
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8.

Rejon Grójec

Fiat Ducato

2001

WGR L883

9.

Rejon Grójec

Lublin III

2000

WS 02813

10.

Rejon Grójec

Lublin III

1999

WGR AS83

11.

Rejon Grójec

Lublin II

1998

RDW 3431

12.

Rejon Grójec

1990

RAP 464E

13.

Rejon Grójec

Przyczepa
Campingowa
Świdnik 23.60

2003

WGR 57JA

14.

Rejon Grójec

Przyczepa 23,60

2000

WGR J425

Nissan NV 200

2012

WF 0745H

Rejon Mińsk Mazowiecki
1.

Rejon Mińsk Maz.

2.

Rejon Mińsk Maz.

Hyunday FDH

2011

WF 0899G

3.

Rejon Mińsk Maz.

2010

WM 1651A

4.

Rejon Mińsk Maz.

2007

WF 93228

5.

Rejon Mińsk Maz.

SKODA FABIA II
COMBI FUN 1,6 TDI
CR 66KW
Nissan Note 1.6
Acenta
Fs Lublin

2003

WM 27753

6.

Rejon Mińsk Maz.

Fiat Seicento

2002

WM 22782

7.

Rejon Mińsk Maz.

Fiat Ducato 230

2001

WM 16647

8.

Rejon Mińsk Maz.

Opel Astra

2001

9.

Rejon Mińsk Maz.

Przyczepa
Sygnalizacyjna Ps-5

1998

10.

Rejon Mińsk Maz.

Przyczepa

1993

STP 1165

11.

Rejon Mińsk Maz.

Świdnik 2360

2001

WM 60919

SDP 9938

Rejon w Mławie
1.

Rejon Mława

Hyundai i30 CW

2012

WML EK48

2.

Rejon Mława

2010

WML 50XV

3.

Rejon Mława

Skoda Fabia II Combi
Fun
Fiat Panda

2008

WF 7732A

4.

Rejon Mława

Daewoo Lublin FS 3N

2005

WML Y275

5.

Rejon Mława

Daewoo Lanos 1,6

2000

WMLE 137

6.

Rejon Mława

Daewoo Lublin II

1999

WPI 2907

7.

Rejon Mława

Fiat Seicento

1998

CAW 0502

8.
9.

Rejon Mława
Rejon Mława

Daewoo Lublin
Przyczepka Świdnik

1997
1998

CAW 0205

CAJ 0099

Rejon w Ostrołęce
1.

Rejon Ostrołęka

SKODA 5J FABIA

2010

WO 36111

2.

Rejon Ostrołęka

SKODA 5J FABIA

2010

WF 8762E

3.

Rejon Ostrołęka

2004

WO 13446

4.

Rejon Ostrołęka

2000

WO 02238

5.

Rejon Ostrołęka

VOLKSWAGEN 2K
CADDY Kombi
FIAT SEICENTO
YOUNG 899
FSC LUBLIN 3

1999

OKO 1600

6.

Rejon Ostrołęka

FSC LUBLIN II

1998

WF 3376L

7.

Rejon Ostrołęka

OPEL ASTRA F

1995

WF 3370L

8.

Rejon Ostrołęka

Hyundai I30

2011

WF 0911G

9.

Rejon Ostrołęka

Świdnik 2.37

1998

OKZ 5719

10.

Rejon Ostrołęka

Sam przyczepa

2000

WPL 2600

Hyundai I30

2012

WF 0898G

Rejon Ostrów Mazowiecka
1.

Rejon Ostrów Maz.
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2.

Rejon Ostrów Maz.

Skoda Fabia

2010

WOR 20202

3.

Rejon Ostrów Maz.

Fiat Panda

2008

WF 7739A

4.

Rejon Ostrów Maz.

Fiat Panda

2008

WF 7734A

5.

Rejon Ostrów Maz.

Daewoo Lublin

2006

WOR 00111

6.

Rejon Ostrów Maz.

Opel Astra

1999

WOR 20444

7.

Rejon Ostrów Maz.

Daewoo Lublin

1999

WOR 35525

8.

Rejon Ostrów Maz.

Nissan NV200

2012

WF 0744H

9.

Rejon Ostrów Maz.

Świdnik Trade 23,62

2011

WF 016AH

Rejon w Ożarowie Mazowieckim
1.

Rejon Ożarów Maz.

Renault Clio

2013

WZ 4075J

2.

Rejon Ożarów Maz.

Nissan M20M

2012

WF 0743H

3.

Rejon Ożarów Maz.

Skoda 5J Fabia Combi

2010

WZ 5996E

4.

Rejon Ożarów Maz.

Skoda 5J Fabia Combi

2010

WZ 5997E

5.

Rejon Ożarów Maz.

Nissan Note

2007

WF 93227

6.

Rejon Ożarów Maz.

Lublin 3 3324 Kombi

2004

WZ 06409

7.

Rejon Ożarów Maz.

Fiat Seicento 1,1

2002

WZ 05804

8.

Rejon Ożarów Maz.

Fiat Seicento 1,1

2002

WZ 03487

9.

Rejon Ożarów Maz.

Lublin 3504

2000

WZ 00894

10.

Rejon Ożarów Maz.

Ford Trasit 350L

2000

WZ 04912

11.

Rejon Ożarów Maz.

Lublin 3524

1998

WFV 290D

12.

Rejon Ożarów Maz.

Peugeot 406 1,8 Kat

1996

WF 27305

13.

Rejon Ożarów Maz.

Peugeot 405 1,8 Kat

1995

WF 35576

14.

Rejon Ożarów Maz.

Renault Master T35D

1993

WZ 0261E

15.

Rejon Ożarów Maz.

Sam przyczepa

1992

WFV 5207

16.

Rejon Ożarów Maz.

Świdnik

1998

WFV 5690

17.

Rejon Ożarów Maz.

Świdnik 2.37

1998

WFV 5716

18.

Rejon Ożarów Maz.

Wiola W1

2005

WZ 29424

19.

Rejon Ożarów Maz.

Skoda

2010

WF 8755E

20.

Rejon Ożarów Maz.

Skoda

2010

WF 8758E

Rejon Ożarów Maz.

Nissan

2012

WF 0739H

21.

Rejon w Płocku
1.

Rejon Płock

Hyundai i30

2011

WF 0903G

2.

Rejon Płock

2010

WPL LK66

3.

Rejon Płock

Skoda Fabia II COMBI
FUN
Fiat PANDA 1,1

2008

WPL PY72

4.

Rejon Płock

2008

WF 8318A

5.

Rejon Płock

Citroen Jumper 30
L1H1 100 Van
Volkswagen Caddy

2004

WPL AJ25

6.

Rejon Płock

Fs Lublin 33

2002

WPL AJ30

7.

Rejon Płock

1999

WPL AE86

8.

Rejon Płock

1999

WPL AE82

9.

Rejon Płock

Daewoo Lanos 1,6
Sx-4D
Fiat Seicento Young
899
Lublin II 3524.11

1998

WPL AE76

10.

Rejon Płock

Ford Rfn Transit 2,5 D

1992

WPL AG51

11.

Rejon Płock

Przyczepa D-47

1982

WPL 6X67
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12.

Rejon Płock

Zpc -Świdnik 2.37

1998

WPL 7S85

13.

Rejon Płock

Zpc -Świdnik 2.37

1998

WPL 7S86

2013

WPN CW27

2010

WPN 94A2

2007

WPN 90UM

2005

WPN 88MG

Rejon w Płońsku
1.

Rejon Płońsk

2.

Rejon Płońsk

3.

Rejon Płońsk

4.

Rejon Płońsk

Renault Clio 0,9
Combi
Skoda Fabia II Combi
Fun
Fiat Panda 1,2
Dynamic
FS Lublin 3N

5.

Rejon Płońsk

FS Lublin 33

2002

WPN V704

6.

Rejon Płońsk

2002

WPN 1G22

7.

Rejon Płońsk

Opel Astra II 1,8
Elegance Z18Xe
Przyczepka Ps-5

1998

CAJ 0902

8.

Rejon Płońsk

Przyczepka Ps-5

1998

CAJ 0933

2010

WPZ 12530

2007

WPZ 01020

Rejon w Przasnyszu
1.

Rejon Przasnysz

2.

Rejon Przasnysz

3.

Rejon Przasnysz

SKODA FABIA II
COMBI 1,6 TDI CR
66KW
FIAT PANDA 1.2
DYNAMIC
FIAT DUCATO 10

2001

WPZ G365

4.

Rejon Przasnysz

FIAT Seicento 899

1999

WPO 0894

5.

Rejon Przasnysz

1999

WPZ N108

6.

Rejon Przasnysz

1999

WPO 0954

7.

Rejon Przasnysz

1998

OKL 4484

8.

Rejon Przasnysz

OPEL ASTRA II 1,4
kat
LUBLIN III FURGON
352417
LUBLIN II FURGON
352417
Renault Kangoo

2001

WF 4957F

9.

Rejon Przasnysz

Przyczepka Ps-5

1998

OKZ 4779

10.

Rejon Przasnysz

Przyczepka świdnik

1998

OKZ 4815

11.

Rejon Przasnysz

Przyczepka Ps-5

1999

WPO 1561

Rejon w Radomiu
1.

Rejon Radom

Skoda Fabia II Combi

2010

WRA 11464

2.

Rejon Radom

Fiat 169 Panda

2005

WRA 22881

3.

Rejon Radom

2004

WRA 22882

4.

Rejon Radom

Volkswagen 2K Caddy
kombi
Fiat 169 Panda

2004

WRA 22883

5.

Rejon Radom

Lublin 3N

2003

WRA 38KP

6.

Rejon Radom

Fiat Seicento 187

2002

WRA 44GJ

7.

Rejon Radom

Fiat Ducato

2001

WRA 17AK

8.

Rejon Radom

Fiat Seicento 899

2000

WRA G424

9.

Rejon Radom

Lublin 3504

2000

WRA G423

10.

Rejon Radom

Dawoo Lanos 1,6

1999

WTJ 0700

11.

Rejon Radom

Renault Clio

2014

WF 2469K

12.

Rejon Radom

Sam-400

1993

RAS 9442

13.

Rejon Radom

Sam-600

1993

WRA 26070

14.

Rejon Radom

Sam-400

1993

RAS 9441

15.

Rejon Radom

Sam-400

1993

RAS 9443

16.

Rejon Radom

Świdnik 2.37

1998

RAS 9445

Rejon w Siedlcach
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1.

Rejon Siedlce

Skoda Fabia

2010

WS 52389

2.

Rejon Siedlce

Panda

2005

WS 24858

3.

Rejon Siedlce

VW Caddy

2004

WS 20790

4.

Rejon Siedlce

VW Caddy

2004

WS 69146

5.

Rejon Siedlce

Lublin

2004

WS 64953

6.

Rejon Siedlce

Seicento

2002

WS 11556

7.

Rejon Siedlce

Lublin

2002

WS 11531

8.

Rejon Siedlce

Fiat Ducato

2001

WS 56279

9.

Rejon Siedlce

Opel Astra

2001

WS 69268

10.

Rejon Siedlce

Lublin

2001

WS 65018

11.

Rejon Siedlce

Daewoo Nubira

1998

WS 56152

12.

Rejon Siedlce

Land-Rower

1997

WS 99224

13.

Rejon Siedlce

przyczepka

1998

SDP 9783

14.

Rejon Siedlce

Przyczepka

1993

WS 90321

15.

Rejon Siedlce

Przyczepka

2001

WS 90562

16.

Rejon Siedlce

Przyczepka

1999

WTA 9063

HYUNDAI i30

2011

WZW 09774

Rejon w Zwoleniu
1.

Rejon Zwoleń

2.

Rejon Zwoleń

Skoda Fabia

2010

WZW 07178

3.

Rejon Zwoleń

Seicento 1.1

2002

WZW H262

4.

Rejon Zwoleń

Fiat Ducato

2001

WZW F285

5.

Rejon Zwoleń

Skoda Octavia

2000

WZW L768

6.

Rejon Zwoleń

Lublin 3504

2000

WZW C247

7.

Rejon Zwoleń

Seicento 0.9

1999

WZW L767

8.

Rejon Zwoleń

Lublin furgon

1999

WZW 00122

9.

Rejon Zwoleń

Renault clio

2013

WZW 14116

10.

Rejon Zwoleń

Przyczepa Typ 1.92

1993

RAP 9265

11.

Rejon Zwoleń

Przyczepa Typ Nn

1993

RAP 9271

12.

Rejon Zwoleń

Przyczepa Typ 550

2000

WTN 1522
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Załącznik nr nr1
Warszawa dnia ……………………………
Zlecenie wyceny kosztów naprawy
Pojazdu………………………………………………..….Nr rejestracyjny………………………………………………………
w zakresie:……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

Przewidywany koszt i zakres naprawy ( części i robocizny) wg wartości brutto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kosztorys naprawy uzgodniony dnia……………………………………………………………………………………
Zlecenie naprawy przyjęto wraz z pojazdem dnia…………………………..ze stanem licznika
………………………………………paliwa…………………………..% wg wskaźnika.
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Naprawy dokonano w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………….……………..………………………………………………………………………………………………..
Pojazd naprawiony przekazano w dniu ……………………………………ze stanem licznika……………….
………………………oraz stanem paliwa…………………%

……..…………………
Podpis zleceniobiorcy

………………………………………….
Podpis Wykonawcy/pełnomocnika
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Załącznik nr 2

LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU SAMOCHODU PRZED NAPRAWĄ
marka / model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nr nadwozia .……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
przebieg wg licznika .………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Ip
Opis
OK. n.OK Nie
dotyczy
Kontrola na stanowisku diaqnostvcznvm.
1

Sprawdzenie amortyzatorów osi przedniej.

2

Sprawdzenie amortyzatorów osi tylnej.

3

Sprawdzenie hamulców osi przedniej.

4

Sprawdzenie hamulców osi tylnej.

5

Sprawdzenie owalizacji tarcz hamulcowych osi przedniej i tylnej.

Kontrola oświetlenia
6

7

Oświetlenie zewnętrzne, światła mijania, drogowe, pozycyjne,
przeciwmgłowe, cofania, hamowania, kierunkowskazy, oświetlenie tabl.
rej. Sprawdzenie działania.
Elektryczna regulacja świateł.

8

Lampki kontrolne, oświetlenie zestawu wskaźników.

9

Oświetlenie wewn. samochodu, schowka, zapalniczki, bagażnika.

Układ zmywania i wycierania szvb.
10

Działanie wycieraczek szyby czołowej.

11

Działanie układu spryskiwania szyby czołowej.

12

Działanie układu spryskiwania reflektorów.

13

Działanie wycieraczki szyby tylnej.

14

Działanie układu spryskiwania szyby tylnej.

Karoseria
15

Stan szyb pęknięcia, odpryski, zarysowania.

16

Działanie szyb sterownych elektrycznie, manualnie.

17

Otwieranie bagażnika/pokrywy wlewu paliwa.

18

Działanie zamków drzwi

19

Zdalne ryglowanie zamków.

20

Działanie radia.

21

Działanie dachu uchylno-przesuwnego.

22

Działanie sygnału dźwiękowego.

23

Regulacja siedzeń przednich i tylnych sprawdzenie działania.

24

Sygnał pozostawionych włączonych świateł.

25

Stan pasów bezpieczeństwa/klamry, zapięcia, zwijanie.

26

Podłokietnik/uchwyty drzwi/tapicerki.

27

Wewnętrzny stan samochodu zabrudzenia/uszkodzenia.

28

Uszczelki drzwiowe.

29

Regulacja lusterek zewnętrznych.

30

Wizualne oględziny poduszek powietrznych.

IP

Opis

OK.

n.OK

Nie
dotyczy

Oarzewanie, układ klimatyzacji.
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31

Ogrzewanie siedzeń.

32

Ogrzewanie tylnej szyby.

33

Ogrzewanie lusterek zewnętrznych.

34

Działanie układu ogrzewania/klimatyzacji.

35

Działania ogrzewania postojowego

36

Działanie nadmuch powietrza/wydajnośc/głośność/zapachy.

Komora silnika od góry.
37

Sprawdzenie płynów eksploatacyjnych poziom oleju, płynu
chłodniczego, płynu hamulcowego.

38

Wizualne oględziny akumulatora.

39

Adnotacje o przeglądach (naklejki przywieszki).

40

Wizualne oględziny paska rozrządu, alternatora, klimatyzacji.

41
42

Nieszczelności w komorze silnika widoczne od góry.( Silnik, chłodnica,
układ wspomagania, płyn hamulcowy).
Osłony silnika od góry.

43

Widoczne ślady uszkodzeń, napraw blacharskich od góry.

44

Osprzęt silnika uszkodzenia/braki.

Koła/opony.
45

Wizualny stan felg.

46

Stan opon zużycie/uszkodzenia.

47

Klocki hamulcowe.

48

Tarcze hamulcowe.

49

Odboje amortyzatorów.

50

Wizualne oględziny amortyzatorów.

51

Nadkola z tworzyw sztucznych braki/uszkodzenia.

Samochód od spodu.
52

Osłona silnika od spodu.

53

Osłony podłogi pod samochodem.

54

Przewody hamulcowe.

55

Osłony przegubów.

56

Przewody paliwowe.

57

Drążki kierownicze.

58

Nadmierne luzy w zawieszeniu przednim.

59

Przekładnia kierownicza wycieki/luzy.

60

Sprężyny uszkodzenia/pęknięcia.

Ip

Opis

61

Układ wydechowy/katalizator nieszczelności/uszkodzenia.

62

Nadmierne luzy w zawieszeniu tylnym.

63

Tylny most widoczne wycieki/uszkodzenia.

64

Wał przeniesienia napędu na tył widoczne uszkodzenia.

65

Osłony przegubów osi tylnej.

66

Zbiornik paliwa uszkodzenia/wycieki.

OK.

n.OK

Nie
dotyczy

Komora silnika od spodu.
67

Skrzynia biegów

68

Blok silnika, miska olejowa.

69

Widoczne ślady uszkodzeń, napraw blacharskich od spodu.

70

Chłodnica od spodu.

71

Wentylatory chłodnicy.

72

Podłoga samochodu ślady uszkodzeń, napraw blacharskich.

73

Konserwacja samochodu od spodu.

74

Łożyska kół.
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Nadwozie
75

Stan powłoki lakierniczej wgniecenia/rysy/odpryski.

76

Stan reflektorów.

77

Stan lamp tylnych.

78

Stan lusterek zewnętrznych.

79

Stan elementów nadwozia uszkodzenia/braki.

80

Pomiar grubości powłoki lakierniczej.

81

Odczytanie zawartości pamięci błędów sterowników (grupa VW).

82

Koło zapasowe z akcesoriami/podnośnik.

Jazda próbna
Silnik.
83

Rozruch silnika.

84

Praca na biegu jałowym.

85

Praca silnika podczas jazdy/nietypowe dźwięki/nadmierna głośność.

86

Nierównomierna praca/obniżona moc.

87

Praca_sprzęgła.

Układ przenoszenia napędu.
88

Nietypowe dźwięki/nadmierna głośność.

89

Zacięcia dźwigni/utrudnienia w trakcie zmiany biegów.

90

Brak nienaturalnych drgań/wibracji.

Układ kierowniczy.
91

Prawidłowa reakcja samochodu na sterowanie kierownicą.

92

Występujące niedopuszczalne drgania kierownicy.

93

Utrzymywanie toru jazdy (brak ściągania).

Układ hamulcowy/ABS
94

Samochód zachowuje się stabilnie podczas intensywnego hamowania.

95

Nietypowe dźwięki w trakcie hamowania.

96

Działanie systemu ABS.
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