Najem długoterminowy samochodów
na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 1 zamówienia
(dalej OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest: najem długoterminowy 41 sztuk samochodów osobowych,
stanowiący część nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części
I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.

Najem wraz z pełną obsługą serwisową, dostawą i obsługą kart paliwowych umożliwiających
tankowanie i określone zakupy pozapaliwowe oraz systemem monitoringu GPS i pakietem
ubezpieczeń OC, AC, NNW (obejmujących także zagranicę) jak również KR i Assistance
w ruchu na terenie Unii Europejskiej:
1) 5 sztuk samochodów osobowych typu Sedan lub Liftback z silnikiem o zapłonie
samoczynnym (Diesla), parametrach technicznych i wyposażeniu, o którym mowa w
załączniku nr 1.1 do OPZ;
2) 24 sztuk samochodów osobowych typu Kombi Van lub Minibus z silnikiem o zapłonie
samoczynnym (Diesla), parametrach technicznych i wyposażeniu, o którym mowa w
załączniku nr 1.2 do OPZ;
3) 12 sztuk samochodów osobowych typu SUV z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla),
parametrach technicznych i wyposażeniu, o którym mowa w załączniku nr 1.3 do OPZ;
Wszystkie samochody danego typu muszą być takiej samej marki oraz takiego samego
modelu. Wykonawca zapewni ciągłość w dostępności wymaganej powyżej ilości
samochodów oraz pełną ich sprawność techniczną i funkcjonalną w trakcie
obowiązywania umowy najmu.
Samochody, o których mowa w ust.1 będą wykorzystywane przez pracowników Zamawiającego
podczas realizacji zadań w zakresie transportu osób oraz towarów. Pojazdy będą użytkowane we
wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie
klimatycznej, na drogach twardych, gruntowych, nieutwardzonych lub trawiastych (czasami
również w bardzo trudnych i specyficznych warunkach, które mogą spowodować mechaniczne
uszkodzenia pojazdu). Zamawiający zastrzega sobie prawo do użytkowania samochodów
zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej będących
sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia Gwarancyjnego, Szwajcarii, Islandii, Norwegii,
Lichtensteinu, Chorwacji oraz Andory, z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego na
obszar państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty
(ZK). Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość użytkowania pojazdów na terenie Rosji,
Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.
Szacowany limit kilometrów dla każdego z samochodów wyszczególnionych w ust.1 będzie
wynosił 92 000 km w okresie obowiązywania umowy. Jeżeli łączny przebieg wszystkich
samochodów w całym okresie trwania umowy będzie większy lub mniejszy o co najmniej 10 % od
iloczynu ilości wynajmowanych samochodów oraz szacowanego limitu kilometrów, o którym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, rozliczony zostanie w ostatniej fakturze tzw.
nadprzebieg lub niedobieg za każdy 1 km, według cen zawartych w ofercie Wykonawcy.
Dostawa oraz zwrot samochodów odbędzie się w poszczególnych siedzibach Zamawiającego
wskazanych w załączniku nr 1.6 do OPZ. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów z tego tytułu.
Po wygaśnięciu umowy pierwszeństwo zakupu wynajmowanych samochodów mają ich
bezpośredni użytkownicy, tj. pracownicy Zamawiającego, po otrzymaniu i akceptacji oferty
sprzedaży od Wykonawcy.

2.

3.

4.

5.

6.

Samochody będące przedmiotem najmu będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2019
lub 2020, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,
sprawne technicznie, zarejestrowane w Polsce, ubezpieczone i gotowe do używania w celu
wynikającym z umowy, posiadające zamontowane i prawidłowo działające i w pełni
funkcjonalne urządzenia GPS. Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodów
powystawowych oraz testowych.
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

Wykonawca będzie zobowiązany oświadczyć, że przysługuje mu prawo do dysponowania
samochodami dostarczanymi w ramach realizacji umowy, które nie jest ograniczone prawami
osób trzecich w sposób, który mógłby wpłynąć na prawidłowe wykonanie umowy.
Samochody będące przedmiotem najmu oraz ich wyposażenie muszą być zgodne
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, jak też innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz
prawa unijnego.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywania samochodów wraz z wyposażeniem dodatkowym, o
których mowa w ust. 1, w stanie umożliwiającym ich pełne wykorzystanie, a także obowiązek
dokonywania wszystkich wymaganych napraw, remontów, przeglądów i konserwacji oraz
ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem tych czynności.
Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór i zwrot samochodów z, oraz do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego, w przypadku konieczności wymiany samochodu na nowy lub dostarczenia
samochodu zastępczego.
Wykonawca dostarczy samochody, o których mowa w ust. 1 oznakowane logotypami
Zamawiającego, zgodne z wizualizacją stanowiącą załącznik nr 1.4 do OPZ.
Parametry techniczne oraz warunki użytkowania systemu lokalizacji i monitoringu GPS
samochodów, zawarte zostały w załączniku nr 1.5 do OPZ.
Wykonawca będzie także zobowiązany do zapewnienia na swój koszt:
1) pomocy assistance bez limitu kilometrów i naprawy uszkodzeń mechanicznych (m. in. elementów
zawieszenia, podwozia, kół/felg pojazdu, dodatkowego wyposażenia, itp.) powstałych w wyniku
użytkowania samochodów w bardzo trudnych – specyficznych warunkach drogowych oraz terenie,
a także naprawy uszkodzeń powstałych na skutek zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa lub
spowodowanych przez gryzonie np. kuny;
2) wymiany uszkodzonych żarówek oświetlenia, wyeksploatowanych akumulatorów, piór wycieraczek
minimum raz w roku oraz zużytych dywaników gumowych/maty gumowej bagażnika, w tym wymiany,
przeglądu lub regeneracji gaśnic samochodowych w celu zapewnienia ciągłości okresu ich legalizacji;
3) właściwego poziomu wszystkich zastosowanych w samochodach płynów i olejów w danym
samochodzie (poza płynem do spryskiwaczy oraz płynem ad-blue);
4) naprawy (o ile uszkodzenie na to pozwala) lub wymiany opon będących skutkiem uszkodzenia
mechanicznego lub w przypadku ich naturalnego zużycia;
5) możliwości czyszczenia i konserwacji układu klimatyzacji minimum 1 raz w roku.
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia samochodów Zamawiającemu zgodnie
z wykazem adresowym i ilościowym, stanowiącym załącznik nr 1.6 do OPZ. Każdy
z dostarczanych samochodów musi być przygotowany do eksploatacji, tzn. pozbawiony
zabezpieczeń transportowych i zatankowany minimum do poziomu, w którym gaśnie kontrolka
rezerwy paliwa, posiadać dowód rejestracyjny oraz aktywną kartę paliwową z kodem PIN.
Szczegółowe dane dotyczące parametrów kart paliwowych takich jak rodzaj paliwa, dostępne
produkty, limity kwotowe, itp., zawarte zostały w załączniku nr 1.7 do OPZ.
Okres najmu samochodów strony ustalają na 48 miesięcy od daty dostawy
i protokolarnego odbioru pierwszego samochodu/partii samochodów, lub do wyczerpania
maksymalnej kwoty zobowiązania określonej w umowie. Dostawa wszystkich samochodów
będących przedmiotem najmu nastąpi w ściśle określonym przedziale czasowym – do 7 dni
kalendarzowych licząc od daty dostawy pierwszej partii samochodów, oraz nie później niż w
terminie do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Karty paliwowe będą
użytkowane nie dłużej niż do zakończenia najmu i zwrotu samochodów lub do wyczerpania
maksymalnej kwoty zobowiązania wskazanej w umowie.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy samochodów,
na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich dostarczenia.
Przekazanie samochodów Zamawiającemu oraz zwrot samochodów nastąpi na podstawie
podpisanego przez przedstawicieli obu Stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca wraz
z przekazaniem samochodów przekaże wszystkie komplety kluczyków, wszelkie dokumenty (w
tym dokumenty/certyfikat ubezpieczenia OC, dowód rejestracyjny, kopię świadectwa homologacji,
instrukcję obsługi, kartę paliwową i inne) oraz dodatkowe wyposażenie i instrukcje, konieczne do
prawidłowego, wynikającego z umowy i obowiązujących przepisów prawa, korzystania z
samochodów. Przedmiotowy protokół zdawczo-odbiorczy opracuje Wykonawca. Zwrot
samochodów przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania
Umowy.
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18. Zamawiający zobowiązuje się do używania samochodów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
określonym w umowie, przepisami ruchu drogowego, zaleceniami producenta oraz zgodnie z
zasadami prawidłowej eksploatacji.
19. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z bieżącej
eksploatacji samochodu, tj. koszty paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu ad-blue, opłaty
parkingowe, mandaty, koszty związane z przejazdem autostradami oraz dotyczące opłaty
środowiskowej, w zależności od ilości zużytego przez samochody paliwa. Wszelkie,
pozostałe koszty oraz podatki obciążają Wykonawcę.
20. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać zmian w przedmiocie najmu bez zgody
Wykonawcy.
21. Zamawiający
zawiadomi
Wykonawcę
pocztą
elektroniczną
o
wszelkich
zauważonych/stwierdzonych uszkodzeniach (w tym uszkodzeniach wynikających z kolizji
i wypadków drogowych, awariach i usterkach) wynajmowanego samochodu. Zamawiający nie
ponosi żadnych dodatkowych kosztów po zakończeniu najmu samochodów za wyjątkiem
rozliczenia faktycznego przebiegu kilometrów.
22. W przypadku kradzieży Zamawiający bezzwłocznie zgłosi zdarzenie na Policję oraz poinformuje
o zaistniałym fakcie Wykonawcę.
23. Do dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 21 i 22 Zamawiający upoważnia pracowników
wyszczególnionych w załączniku nr 1.7 do OPZ, oraz aktualnych użytkowników samochodów.
24. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw w samochodach będących
przedmiotem najmu.
25. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie naprawy uszkodzenia lub usunięcia awarii
samochodu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego
(nie dotyczy napraw blacharsko-lakierniczych), tj. od daty dokonania zgłoszenia do godz. 10:00 w
dni robocze. Zgłoszenia dokonane po godz. 10:00 traktowane będą jako przekazane Wykonawcy
następnego dnia roboczego, od którego liczony będzie ww. 7-dniowy termin przewidziany na
realizację naprawy. W sytuacji braku możliwości naprawy samochodu w ciągu 24 godzin od chwili
zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego oraz
zapewnienia w czasie do 24 godzin od dokonania zgłoszenia, bezpłatnie, samochodu
zastępczego, klasy ekwiwalentnej lub wyższej co samochody najmowane. Samochód zastępczy
udostępniony Zamawiającemu nie może mieć więcej niż 36 miesięcy od daty pierwszej
rejestracji. Wszystkie udostępnione Zamawiającemu samochody zastępcze będą spełniały
wszelkie wymagania jakie zostały określone dla samochodów najmowanych, w szczególności w
zakresie pełnej obsługi serwisowej, kart paliwowych, pakietu ubezpieczeń oraz systemu
monitoringu GPS – dla urządzeń GPS po określonym w Umowie okresie ich użytkowania (bez
konieczności oznaczenia pojazdów logotypami Zamawiającego oraz dodatkowego wyposażenia
w przestrzeni bagażowej dla samochodów typu Minibus).
W sytuacji braku możliwości naprawy Samochodu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego pojazd zastępczy będzie podstawiony bezpłatnie bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego. W momencie odbioru/zwrotu pojazdu zastępczego zostanie przygotowany
stosowny protokół zdawczo-odbiorczy przez Wykonawcę. Pojazd zastępczy w momencie
odbioru/zwrotu pojazdu przez użytkownika pojazdu będzie zatankowany do pełnej pojemności
zbiornika paliwa.
26. Zgłoszenie naprawy bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu okresowego pojazdu, przeglądu technicznego
pojazdu, sezonowej wymiany kół/opon, zgłoszenie szkody komunikacyjnej oraz kradzieży pojazdu przez
użytkownika nastąpi w jednej z poniższych form:
• telefonicznie na wskazany numer/numery telefonów przez Wykonawcę dostępne przez 7 dni
w tygodniu oraz 24h na dobę;
• e-mail, na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej;
• za pośrednictwem udostępnionych przez Wykonawcę narzędzi informatycznych do zarządzania
flotą wynajmowanych pojazdów.
27. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu tygodniowych raportów dotyczących
bieżącej obsługi serwisowej najmowanych pojazdów w formie elektronicznej (pliku xls), zgodnie z
formularzem stanowiącym załącznik nr 1.9 do OPZ, na adres e-mail transport@imgw.pl, zawierających
następujące dane:
• termin zgłoszenia (w formie: dzień, miesiąc, rok oraz dokładna godzina zgłoszenia) naprawy
bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu okresowego pojazdu, przeglądu technicznego pojazdu,
sezonowej wymiany kół/opon, zgłoszenie szkody komunikacyjnej oraz kradzieży pojazdu przez
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28.

29.

30.
31.

32.

33.

użytkownika pojazdu wraz z danymi pojazdu (numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, rok
produkcji itp.);
• termin rozpoczęcia (w formie: dzień, miesiąc, rok oraz dokładna godzina rozpoczęcia) naprawy
bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu okresowego pojazdu, przeglądu technicznego pojazdu,
sezonowej wymiany kół/opon, zgłoszenie szkody komunikacyjnej oraz kradzieży pojazdu przez
użytkownika pojazdu wraz z danymi pojazdu (numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, rok
produkcji itp.);
• termin zakończenia (w formie dzień, miesiąc, rok oraz dokładna godzina zakończenia) naprawy
bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu okresowego pojazdu, przeglądu technicznego pojazdu,
sezonowej wymiany kół/opon, naprawy blacharsko lakierniczej pojazdu przez dany serwis. wraz z
danymi pojazdu (numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, rok produkcji itp.);
• nazwa serwisu oraz dokładny adres miejsca naprawy bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu
okresowego pojazdu, przeglądu technicznego pojazdu, sezonowej wymiany kół/opon, naprawy
blacharsko lakierniczej pojazdu;
• termin podstawienia samochodu zastępczego (w formie dzień, miesiąc, rok oraz dokładna godzina
podstawienia samochodu) na czas naprawy bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu okresowego
pojazdu, przeglądu technicznego pojazdu, sezonowej wymiany kół/opon, naprawy blacharsko
lakierniczej pojazdu wraz z danymi pojazdu (numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, rok
produkcji itp.);
• termin zakończenia udostępnienia samochodu zastępczego (w formie dzień, miesiąc, rok oraz
dokładna godzina zwrotu samochodu) na czas naprawy bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu
okresowego pojazdu, przeglądu technicznego pojazdu, sezonowej wymiany kół/opon, naprawy
blacharsko lakierniczej pojazdu wraz z danymi pojazdu (numer rejestracyjny, marka i model
pojazdu, rok produkcji itp.).
Powyższy raport będzie wymagany przez Zamawiającego cotygodniowo i wysyłany przez Wykonawcę na
wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, cyklicznie w każdy poniedziałek (a w przypadku
poniedziałku jako dnia wolnego od pracy, następnego dnia roboczego) do godziny 11:00. W ostatnim
tygodniu obowiązywania umowy, ostatni raport za okres nieobjęty poprzednim raportem należy przesłać
Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 11.00, po zakończeniu umowy.
W trakcie trwania Umowy zostaną wyznaczone przez Wykonawcę co najmniej 2 osoby
z długoletnim doświadczeniem zawodowym do stałej współpracy z Zamawiającym, posiadające
dostęp do poczty elektronicznej oraz stały i dostępny numer telefonu.
Maksymalny, ciągły okres użytkowania samochodu zastępczego w związku z naprawą
Samochodu wynajmowanego wynosi 60 dni kalendarzowych. Po tym okresie Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu, w terminie kolejnych 150 dni
kalendarzowych, nowego samochodu spełniającego wszelkie wymagania jak dla
Samochodu zastępowanego. W ww. okresie Zamawiający nadal użytkuje samochód
zastępczy. Samochód zastępczy użytkowany przez Zamawiającego po okresie 60 dni
kalendarzowych, Wykonawca ma obowiązek wyposażyć w nadajnik GPS tożsamy
z urządzeniami funkcjonującymi w pozostałych Samochodach.
W przypadku kradzieży lub szkody w pojeździe zastępczym, obowiązują w stosunku do niego
zapisy jak dla samochodu najmowanego.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dwa razy w roku, w zależności od panujących warunków
atmosferycznych, sezonową wymianę opon w związku ze zmianą pór roku, która będzie
wykonywana przez Wykonawcę (wraz z zapewnieniem/dostawą właściwych opon letnich lub
zimowych) we wskazanych przez niego punktach na terenie całego kraju –
w miejscowościach oddalonych o nie więcej niż 20 km od lokalizacji, o których mowa
w załączniku nr 1.8 do OPZ. Ponadto, Wykonawca zapewni na swój koszt wymianę wraz z
wyważeniem przechowanie, a także wymianę opon na nowe w przypadku, gdy na skutek
naturalnego zużycia, głębokość bieżnika osiągnie wartość 3 mm dla opon letnich i 4 mm dla opon
zimowych.
Wszelkie naprawy, przeglądy eksploatacyjne i serwisy wynajmowanych samochodów będą
realizowane jedynie w sieci autoryzowanych stacji obsługi (ASO) danego producenta/marki
pojazdu na terenie całego kraju, zlokalizowanych w najbliższej odległości od miejscowości, w
której eksploatowany jest dany pojazd, tj. miejscowości, o których mowa w załączniku nr 1.8 do
OPZ.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonywania oględzin uszkodzonych samochodów
w związku z likwidacją szkód komunikacyjnych w siedzibach Zamawiającego lub w przypadku
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38.
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41.
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44.

konieczności dokonywania oględzin w innym miejscu, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do transportu samochodów z siedzib Zamawiającego lub innego
miejsca do miejsca oględzin, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku kradzieży samochodu lub jego całkowitego zniszczenia Wykonawca zobowiązany
jest do:
1) zapewnienia samochodu zastępczego, klasy ekwiwalentnej lub wyższej, w ciągu
6 godzin od zgłoszenia o kradzieży lub całkowitym zniszczeniu oraz doposażenia ww.
samochodu w nadajnik GPS tożsamy z urządzeniami funkcjonującymi w pozostałych
pojazdach wynajmowanych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od jego
przekazania Zamawiającemu. Samochód zastępczy udostępniony Zamawiającemu nie może
mieć więcej niż 36 miesięcy od daty pierwszej rejestracji;
2) zapewnienia fabrycznie nowego samochodu, spełniającego wszelkie wymagania jak dla
samochodu zastępowanego, nie później niż w ciągu 150 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia o kradzieży lub całkowitego zniszczenia.
W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej Wykonawca odpowiedzialny jest za zgłoszenie
oraz przeprowadzenie procesu likwidacji szkody komunikacyjnej, natomiast użytkownik
samochodu za zgłoszenie szkody na wskazany numer telefonu ubezpieczyciela pojazdu oraz
podpisania stosownych oświadczeń, wykonania szkicu i opisu zdarzenia oraz przekazania
Wykonawcy wymaganych dokumentów.
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkód
komunikacyjnych, parkingowych ani całkowitych, z wyłączeniem szkód spowodowanych
z winy użytkownika samochodu kierującego pojazdem bez aktualnych upoważnień czy też
będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
W przypadku wystąpienia w Samochodzie lub jego wyposażeniu usterki (nie dotyczy usterek

związanych z wymianą zużywających się podzespołów i części eksploatacyjnych oraz
przepalonych żarówek i uszkodzonych opon), która w okresie 12-stu miesięcy, pomimo trzech
wizyt w serwisie nie ustępuje lub powraca, Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany
jest zastąpić wadliwy Samochód samochodem nowym, spełniającym wszelkie wymagania jak dla
Samochodu zastępowalnego, w terminie 150 dni kalendarzowych od dokonania zgłoszenia
żądania przez Zamawiającego.
Stawki miesięczne najmu powinny zawierać m.in. wszystkie podatki i opłaty, koszty związane
z dostarczeniem i obsługą kart paliwowych, montażem, demontażem i abonamentem systemu
monitoringu GPS, rejestracją i abonamentem RTV dla radioodbiorników stanowiących
wyposażenie wszystkich samochodów. Stawki są stałe i niezmienne przez cały okres trwania
umowy, bez względu na liczbę szkód komunikacyjnych, współczynnik szkodowości, awaryjność
samochodów, zmiany cen firm podwykonawczych, dostawców, ubezpieczycieli, itp.
Zakup przy użyciu kart paliwowych odbywa się w oparciu o cenę z dnia zakupu na danej stacji
paliwowej, pomniejszoną o zaoferowane rabaty. Zaoferowane rabaty nie podlegają zmniejszeniu,
mogą zostać jedynie zwiększone przez Wykonawcę w czasie trwania umowy.
Jeżeli wydanie lub zwrot samochodu nie pokrywa się z okresem rozliczeniowym, wylicza się
czynsz najmu mnożąc liczbę dni przez stawkę dzienną równą 1/30 stawki miesięcznej.
Jedna pozycja załącznika do faktury za wynajem zawiera następujące pozycje:
Lp. „wynajem samochodu w okresie od ... do …”, miejsce powstawania kosztów (dalej MPK), nr
rejestracyjny samochodu, kwotę netto, stawkę/kwotę VAT, kwotę brutto. Zapłata faktury –
przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania faktury VAT wraz z ww.
załącznikiem przez Zamawiającego. Kody MPK dotyczące wynajmu samochodów oraz zakupów
kartami paliwowymi Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty ich dostawy i protokolarnego odbioru samochodów.
Załącznik do faktury za paliwo oraz zakupy pozapaliwowe powinien zawierać co najmniej
następujące pozycje: pozycje faktury, nr rejestracyjny samochodu, nr karty paliwowej, kod MPK,
datę transakcji, miejsce tankowania/zakupów, ilość produktów/usług, koszt netto, stawkę VAT,
wysokość VAT, koszt brutto, nazwę produktu (paliwo, mycie samochodów, odkurzanie, płyn do
spryskiwaczy, płyn ad-blue, opłata autostradowa).
Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w tym na potrzeby administrowania systemem do
obsługi urządzeń monitoringu GPS przez Wykonawcę, między Stronami zawarta zostanie umowa
powierzenia przetwarzania danych.
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II. Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym w szczególności:
1) Koszt najmu samochodów posiadających wymagane parametry techniczne i wyposażenie;
2) Koszt serwisu, napraw, przeglądów eksploatacyjnych i okresowych – technicznych wykonywanych
na Stacji Kontroli Pojazdów, części i materiałów eksploatacyjnych;
3) Koszt zapewnienia opon letnich i zimowych, ich wymiany i przechowywania, naprawy, wyważania
itp.;
4) Koszt oznakowania samochodów logotypami Zamawiającego oraz koszt ich usunięcia
z pojazdów bezzwłocznie po wygaśnięciu umowy najmu długoterminowego samochodów
(Zamawiający nie dopuszcza dalszego użytkowania samochodów po wygaśnięciu umowy najmu
posiadających oznakowanie i logotypy IMGW-PIB);
5) Koszt montażu, demontażu i utrzymania w ciągłej sprawności systemu monitoringu GPS wraz
z opłatą abonamentową;
6) Koszt rejestracji oraz abonament RTV dla odbiorników radiowych zamontowanych we wszystkich
samochodach stanowiących przedmiot zamówienia;
7) Koszt kart paliwowych;
8) Koszt pełnego ubezpieczenia pojazdów, w zakresie ubezpieczenia NNW należy przyjąć wartości
minimum 10 000 zł na osobę;
9) Podatek od towarów i usług VAT.
Załączniki do OPZ dla części nr 1 zamówienia:
1.1 - Parametry i wymagania techniczne samochodów typu Sedan
1.2 - Parametry i wymagania techniczne samochodów typu Kombi Van lub Minibus
1.3 - Parametry i wymagania techniczne samochodów typu SUV
1.4 - Wizualizacja oznakowania samochodów
1.5 - System monitoringu GPS
1.6 - Wykaz adresowy dostaw
1.7 - Karty paliwowe
1.8 - Wykaz lokalizacji Zmawiającego
1.9 - Raport obsługi serwisowej (wzór)
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