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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

1. Zamawiającym jest Agencja Badań Medycznych, zwana dalej „Zamawiającym”. 

2. Siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa. 

3. NIP: 525-278-39-49; REGON: 382836515. 

4. Strona internetowa: www.abm.gov.pl oraz www.bip.abm.gov.pl. 

5. Adres e-mail: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl. 

6. Telefon: /22/ 270 70 50.  

7. Zamawiający informuje, iż nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest najem jednego pojazdu osobowego (dalej: „Pojazdu”) 

na potrzeby floty transportowej Agencji Badań Medycznych oraz świadczenie usługi obsługi 

serwisowej i innych czynności związanych z tym Pojazdem (czynności związanych 

z ubezpieczeniem Pojazdu oraz kasacją Pojazdu).  

2. Przedmiot Zamówienia dla Zamawiającego będzie dostępny nie wcześniej niż 28 czerwca 

2021 r. i nie później niż 30 czerwca 2021 r.  

3. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Minimalne wymagane 

parametry techniczne pojazdu osobowego Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / UMOWY 

Zamówienie realizowane będzie do 30 czerwca 2024 r. 

4. WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez 

zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych. 

2. Płatności będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

w umowie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość przesyłania faktury elektronicznej za pomocą Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, lub na adres mailowy: kancelaria@abm.gov.pl. 

4. Rachunek bankowy, który Wykonawca wskaże w Umowie będzie rachunkiem znajdującym się 

w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

 

http://www.abm.gov.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@abm.gov.pl
mailto:kancelaria@abm.gov.pl
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania płatności z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment (o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Za zapłatę w tym 

systemie uznaje się dokonanie płatności w terminach wynikających z Umowy. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 

podzielonej płatności, tzw. split payment. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty faktury nieprawidłowo wystawionej, 

do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury 

korygującej lub podpisania przez Wykonawcę noty korygującej. Powyższe nie będzie 

traktowane jako opóźnienie uprawniające Wykonawcę do dochodzenia odsetek ustawowych 

za opóźnienie. 

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące warunków finansowania i płatności zostały opisane we 

Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. W Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, należy podać 

cenę netto (bez podatku VAT) za realizację całego zamówienia, do której, na potrzeby oceny 

ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert, a następnie podać cenę brutto (z podatkiem 

VAT) za realizację całego zamówienia zgodnie z Formularzem oferty. Cenę netto należy podać 

w zapisie liczbowym. Cenę brutto należy podać w zapisie liczbowym i słownym. 

2. Cena netto i brutto podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty świadczenia usługi obsługi 

serwisowej i innych czynności związanych z tym Pojazdem (czynności związanych 

z ubezpieczeniem Pojazdu oraz kasacją Pojazdu), wszelkie należne cła i podatki oraz inne 

koszty mające wpływ na wartość ceny netto i brutto podanej w ofercie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ofertową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości zaokrągla się do pełnego grosza 

w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
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5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, wskazanego w Formularzu oferty, w przypadku zmiany wysokości stawki 

podatku od towarów i usług (VAT),  

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca: 

1) w stosunku, do którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu zakupowym dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. który posiada wiedzę i doświadczenie, 

tj. jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie należycie 

wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę (rozumiana jako jedną umowę zawartą 

z jednym podmiotem) najmu co najmniej 1 pojazdu osobowego na okres 

co najmniej 24 miesięcy. 

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Wykonawca składa wypełniony wykaz wykonanych/wykonywanych usług, który stanowi 

Załącznik nr 2 do Formularza oferty wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy 

usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składają aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Formularza oferty.  

4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana 

wg formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych 

do oferty.  
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7. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA OFERTY W 

POSTĘPOWANIU 

1. Ofertę należy sporządzić w sposób następujący: Formularz oferty wypełnić zgodnie 

z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

2.  Do Formularza oferty należy załączyć: 

1) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze 

strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami 

fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

(w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu 

do tego rejestru, Zamawiający akceptuje także wydruk ze strony internetowej  

Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadający treści odpisu aktualnego z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 246). 

2) wypełniony wykaz wykonanych/wykonywanych usług, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1 do Formularza oferty wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

3) uzupełniona przez Wykonawcę w kolumnie 2 Specyfikacja techniczna Pojazdu 

osobowego – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

będąca jednocześnie Załącznikiem nr 2 do Formularza oferty. 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 3 

do Formularza oferty, 

5) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Formularza Oferty; 

6) klauzulę informacyjną przygotowaną przez Wykonawcę, która będzie stanowiła 

Załącznik nr 5 do Umowy; 

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie 

z niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

4. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy lub umocowaną(e) przez tę/te osobę(y) do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę (podpisaną w formie papierowej) należy 

zeskanować lub podpisać podpisem kwalifikowanym i wysłać na adres e-mail wskazany 

w pkt 9.1; 
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5. Każdy z dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt od 2 do 5 musi być podpisany 

odrębnie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4. 

6. W sytuacji kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu 

z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego wraz 

z Formularzem oferty należy złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem 

pełnomocnictwo. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Za równoznaczne ze złożeniem 

więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której 

ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest 

samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.  

8. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę podpisaną podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną lub skan oferty 

podpisanej w formie papierowej przez osobę upoważnioną należy złożyć wyłącznie pocztą 

elektroniczną na adres zamówienia.publiczne@abm.gov.pl.  

 UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie pisemnej. 

2. Wiadomość należy zatytułować: ABM-ZAKUP/3/2021 „Najem długookresowy pojazdu 

osobowego na potrzeby Agencji Badań Medycznych” 

3. Termin składania ofert upływa w dniu: 02.03.2021 r. o godz. 9:00. 

4. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres e-mail, tj. 

zamówienia.publiczne@abm.gov.pl. 

5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do złożonej oferty lub wycofać złożonej oferty przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania oceny oferty, jeżeli zostanie ona złożona 

po terminie, o którym mowa w pkt 9.3. 

10. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu, które będą spełniały 

warunki określone w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. 

2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

mailto:zamówienia.publiczne@abm.gov.pl
mailto:zamówienia.publiczne@abm.gov.pl
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Nr Nazwa kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium* 

1 Oferowana Cena brutto (C) 60 % 

2 Zwiększenie limitu przebiegu kilometrów (D) 20 % 

3 
Opłata za 1 km przekroczenia limitu przebiegu 

kilometrów (E) 
20 % 

 

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w pkt 10.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w pkt 10.4.Każda z ważnych 

ofert będzie punktowana w następujący sposób: 

1) w kryterium nr 1 „Oferowana Cena brutto  (C)”, poprzez porównanie ceny brutto 

oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta 

z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt, pozostałe oferty są punktowane według wzoru: 

Wartość punktowa ceny: C = (Cn  : Cb) x 60 

gdzie:   

Cn      –  cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

Cb    –  cena brutto oferty badanej 

Do oceny ofert w tym kryterium, Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty brutto 

zaoferowaną przez Wykonawcę za limit przebiegu kilometrów zaoferowany przez 

Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty. 

2) w kryterium nr 2 „Zwiększenie limitu przebiegu kilometrów „D”, poprzez 

porównanie zaoferowanego limitu przebiegu kilometrów w ofercie badanej, 

do najwyższego zaoferowanego limitu przebiegu kilometrów ze wszystkich ważnych 

ofert. Oferta z najwyższym zadeklarowanym limitem kilometrów otrzymuje 20 pkt, 

pozostałe oferty są punktowane wg wzoru: 

Wartość punktowa limitu przebiegu kilometrów: D = (Dn  : Db) x 20 

gdzie: 

Dn      –  zaoferowany limit przebiegu kilometrów w ofercie badanej  

Db    –  najwyższy zaoferowany limit przebiegu kilometrów spośród wszystkich 

ofert podlegających ocenie 

3) w kryterium nr 3 „Opłata za 1 km przekroczenia limitu przebiegu kilometrów (E)”, 

poprzez porównanie opłaty za 1 km przekroczenia limitu przebiegu kilometrów ponad 

zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie  badanej, do najniższej opłaty za 1 km 

przekroczenia limitu przebiegu kilometrów spośród wszystkich ważnych ofert. Oferta 
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z najniższa opłatą za 1 km przekroczenia zaoferowanego limitu przebiegu kilometrów  

otrzymuje 20 pkt, pozostałe oferty są punktowane wg wzoru:  

Wartość punktowa opłaty za 1 km przekroczenia limitu: E = (En  : Eb) x 20 

gdzie:   

Dn      –  najniższa opłata za 1 km przekroczenia limitu przebiegu kilometrów 

ponad zaoferowany spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

Db    –  opłata za 1 km przekroczenia limitu przebiegu kilometrów ponad 

zaoferowany w ofercie badanej. 

UWAGA! 
Zamawiający przyjmuje, że limit kilometrów w odniesieniu do całej umowy wynosić będzie 

144 000 km. Zgodnie z kryterium 2, w Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest do 

zaoferowania limitu przebiegu kilometrów wskazując wartość przyjętą przez 

Zamawiającego (tj.144 000 km) lub oferowanego zwiększonego limitu przebiegu 

kilometrów. W kryterium 3 Wykonawca zobowiązany jest do podania opłaty za 

przekroczenie zaoferowanego limitu przebiegu kilometrów.  

4. Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalnie 

100 pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów 

przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:  

S = C + D + E 

gdzie:  

S      –  wartość punktowa oferty 

5. Do oceny Zamawiający przyjmie wartości podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu oferty którejkolwiek wymaganej 

pozycji Zamawiający odrzuci ofertę.  

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w pkt 2 i pkt 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w pkt 4. 

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert otrzymają taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z najniższą ceną. 

11. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

12. SPOSÓB KONTAKTU NA ETAPIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
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1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca odbywa się wyłącznie drogą 

elektroniczną. 

2. Pytania w sprawach związanych z Zapytaniem ofertowym należy kierować na adres e-mail: 

zamowienia.publiczne@abm.gov.pl. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. 

14. UMOWA 

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego. 

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Niedokonania oceny oferty, jeżeli zostanie ona złożona po terminie, o którym mowa w pkt 9.3; 

2. Wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego, w tym jego załączników; 

3. Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Brak 

odpowiedzi na pytania należy poczytać jako brak zgody Zamawiającego na proponowane 

zmiany. 

4. Zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach zamieszczając stosowną 

informację na stronach internetowychj. Zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia na 

stronach internetowych; 

5. Odwołania Zapytania ofertowego, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie 

bez podania przyczyny – o powyższym Zamawiający poinformuje na stronach internetowych; 

6. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny niedokonania 

wyboru oferty – o powyższym Zamawiający poinformuje na stronach internetowych; 

7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert; 

8. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie 

postępowania; 

9. Nieudzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie spełnia wymagań określonych  

w Zapytaniu ofertowym, 

10. Poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujących 

mailto:zamowienia.publiczne@abm.gov.pl
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istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności 

z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody 

na poprawienie omyłki w terminie 1 dnia roboczego od dnia przesłania zawiadomienia 

o poprawieniu; 

11. Wykluczenia Wykonawcy z postępowania, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

nie uzupełni w terminie wskazanym przez Zamawiającego wymaganych dokumentów; 

12. Wyboru oferty i przekazania informacji o wyborze oferty, które nie stanowią przyjęcia oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznaczają zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

13. Niezwłocznego, po zakończeniu postępowania, zawiadomienia wszystkich Wykonawców, 

o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze 

złożonych ofert – o powyższym Zamawiający poinformuje na stronie internetowej 

14. Zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych obowiązany jest do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 

r. nr 119/1 z późn. zm.), dalej „RODO”, względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika Podwykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w  pełnomocnictwie), 

− członka organu zarządzającego Podwykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

− osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych; 
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− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem nr ABM-ZAKUP/3/2021 na najem długookresowy pojazdu 

osobowego na potrzeby Agencji Badań Medycznych 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania;   

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy;   

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych RODO, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 

Formularza oferty. 

18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Integralną część Zapytania ofertowego stanowią Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 wraz ze Specyfikacją Techniczną stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu zamówienia, 

2. Formularz oferty wraz z załącznikami do Formularza oferty od 1 do 4 –  Załącznik nr 2, 

3. Wzór umowy – Załącznik nr 3.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy nr ………/………. z dnia …………. r.) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia  

na najem długookresowy Pojazdu osobowego na potrzeby 

Agencji Badań Medycznych 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Dostarczony pojazd osobowy (dalej: „Pojazd”) musi być fabrycznie nowy, nieużywany, 

wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia najmu, zgodnie 

z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej 

„OPZ”). Pojazd zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 

w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1a, z zastrzeżeniem innych postanowień OPZ. 

Pojazd ma być kompletny, w pełni sprawny, i pochodzić z oficjalnego kanału 

dystrybucyjnego. Ponadto nie może być obciążony żadnymi prawami osób trzecich.  

2. Przedmiot Zamówienia dla Zamawiającego będzie dostępny nie wcześniej niż 28 czerwca 

2021 r. i nie później niż 30 czerwca 2021 r.  

3. Pojazd może być używany przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz poza jej granicami. Zamawiający szacuje, że limit kilometrów w odniesieniu do jednego 

miesiąca wynosić będzie 4 000 km, tj. w okresie trwania Umowy 144 000 km. 

4. Wykonawca może zaoferować zwiększony limit kilometrów w odniesieniu do łącznego limitu 

za cały okres trwania umowy podając ten limit w punkcie 2 Formularza oferty. 

5. Cena podana w ofercie w ramach kryterium 1 obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za 

łączny limit wskazany przez Wykonawcę w ofercie, tj. w punkcie 2 Formularza oferty. 

6. Rozliczenie kilometrów ponad limit określony w pkt. 4 powyżej nastąpi wraz z ostatnią 

fakturą za realizację Umowy, tj. po 36 miesiącach w wysokości opłaty za 1 km podany przez 

Wykonawcę w punkcie 3 Formularza oferty.  

7. Usługi serwisowe świadczone są przez Wykonawcę wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w mieście siedziby Zamawiającego.  

8. Przedmiotem zamówienia są także czynności związane z ubezpieczeniem Pojazdu oraz 

kasacją Pojazdu (wskazane szczegółowo w pkt IV OPZ). 

9. Strony ustalają, iż Pojazd będzie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie lub po 

wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie przekazania Pojazdu na co najmniej 5 dni 
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przed tą datą, a planowane przekazanie Pojazdu nastąpi nie później niż w terminie 

określonym w Umowie. 

10. Przekazanie Pojazdu osobowego Zamawiającemu i jego zwrot Wykonawcy będzie 

każdorazowo potwierdzane protokołami zdawczo – odbiorczymi.  Dostawa Pojazdu i jego 

wydanie Zamawiającemu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan 

Pojazdu i upewni się, że Pojazd jego wyposażenie są zgodne z dokonanym wyborem oraz 

że brak jest widocznych usterek Pojazdu. 

12. Wraz z przekazaniem Pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód 

rejestracyjny, dwa komplety kluczyków, polisę potwierdzającą zawarcie umowy 

ubezpieczenia, instrukcję obsługi w języku polskim, kopię wyciągu ze świadectwa 

homologacji oraz potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię karty 

Pojazdu. 

13. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości 

min. 10 litrów. 

14. W przypadku, gdy Pojazd ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów określonych 

w wymaganiach technicznych lub nie przekazano któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w pkt 12 Zamawiający odmówi odbioru Pojazdu. 

15. W przypadku, o którym mowa w pkt 14 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi określone w wymaganiach technicznych 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 

liczonych od dnia odmowy odbioru Pojazdu.  

16. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z Pojazdu zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi użytkowania pojazdów osobowych i dróg, warunkami 

i normami technicznymi oraz eksploatacyjnymi, określonymi przez producenta Pojazdu 

oraz jego przeznaczeniem i wyposażeniem. 

17. Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie 

jakichkolwiek zmian w Pojeździe, w tym zainstalowanie dodatkowego wyposażenia 

ingerującego w strukturę bądź budowę Pojazdu. 

18. Dokonanie przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian w Pojeździe bez zgody Wykonawcy, 

skutkować będzie obciążeniem Zamawiającego po zakończeniu Umowy kosztami ich 

przywrócenia do stanu pierwotnego.  

19. Zamawiający ponosi wszelkie koszty i opłaty używania Pojazdu związane w szczególności 

z:  

19.1. utrzymaniem Pojazdu w czystości, w tym mycie, polerowanie, czyszczenie wnętrza 

Pojazdu, pranie tapicerki; 
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19.2. wymianą, naprawą i montażem uszkodzonych piór wycieraczek szyb 

dokonywanych częściej niż raz w roku; 

19.3. wymianą i uzupełnianiem płynu do spryskiwacza oraz paliwa; 

19.4. montażem, naprawą lub wymianą urządzeń nie stanowiących pierwotnego 

(fabrycznego) wyposażenia Pojazdu, a także usuwanie awarii powstałych na 

skutek montażu tych urządzeń; 

19.5. naprawami usterek i uszkodzeń oraz wymianą uszkodzonych części, jeżeli 

konieczność ich dokonania wystąpiła na skutek prowadzenia Pojazdu przez osobę 

nieposiadającą wymaganych uprawnień, będącej pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających lub użycia niewłaściwego paliwa, dokonania bez zgody 

Wykonawcy zmian, poprawek lub ulepszeń w Pojeździe; 

19.6. opłaty wynikające m.in. z mandatów karnych, opłat administracyjnych, kosztów 

parkowania i garażowania Pojazdu, rejestracji odbiorników RTV stanowiących 

wyposażenie Pojazdu i opłat abonamentu za te odbiorniki oraz opłaty 

środowiskowe. 

20. Wykonawca ponosi koszty wymiany oleju, płynu hamulcowego i innych płynów 

technicznych (koszt robocizny i materiałów eksploatacyjnych). 

21. Wykonawca, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących 

usług i ponoszenia z tego tytułu kosztów:  

21.1. utrzymywania Pojazdu w pełnej sprawności technicznej; 

21.2. utrzymywania powłoki lakierniczej w należytym stanie technicznym (usuwanie 

drobnych uszkodzeń); 

21.3. zapewnienia serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej 

i napraw Pojazdu, w tym również wymiany wyeksploatowanych akumulatorów; 

21.4. przekazywania Zamawiającemu – niezwłocznie nie później niż w ciągu siedmiu dni 

od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego - informacji dotyczących 

eksploatacji Pojazdu w zakresie wykonanych przeglądów, napraw bieżących 

i powypadkowych; 

21.5. uaktualniania oprogramowania i map w nawigacji samochodowej, każdorazowo 

po ich aktualizacji przez producenta; 

21.6. pokrycia kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę 

na zapytania Policji, Straży Miejskiej; 

21.7. ponoszenia innych opłat wynikających z eksploatacji Pojazdu, np. dorobienie 

utraconych kluczyków/sterowników, wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, 

tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych na szyby i tablice rejestracyjne oraz 

legalizacji/wymiany gaśnic samochodowych; 
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21.8. ponoszenia kosztów przeglądów i napraw (koszt robocizny oraz materiałów 

i części) z wyłączeniem pkt 19  podpunkt 19.2 i 19.4; 

21.9. ponoszenia kosztów czynności związanych z ubezpieczeniem lub likwidacją szkód 

u ubezpieczyciela;  

21.10. zapewniania Zamawiającemu pojazdu osobowego zastępczego w takiej samej 

klasie lub wyższej, w ramach Usługi Assistance, o której mowa w pkt II poniżej; 

21.11. zapewniania pomocy we wszelkich sprawach związanych z obsługą Pojazdu; 

21.12. usług konserwacyjnych i przeglądów dokonywanych z częstotliwością i w zakresie 

zalecanym przez producenta Pojazdu lub obowiązujące przepisy prawa, przy czym 

o planowanym przeglądzie Wykonawca informuje Zamawiającego z odpowiednim 

wyprzedzeniem tj. co najmniej 7 dni; 

21.13. napraw usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej 

z przeznaczeniem Pojazdu i będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych. 

22. Czynności, o których mowa w pkt 21 podpunkt 21.2., 21.6.-21.9., wykonywane będą 

wyłącznie w warsztatach i punktach obsługi serwisowej wskazanych przez Wykonawcę na 

jego koszt. 

23. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich usterkach i uszkodzeniach 

powstałych w pojeździe. 

24. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utracie dowodu rejestracyjnego, 

kluczyków, pilotów, tablic rejestracyjnych lub innych części składowych Pojazdu. 

25. W przypadku, gdy utrata rzeczy, o których mowa w pkt. 24, nastąpiła z winy 

Zamawiającego, Wykonawca dokona ich wymiany na koszt Zamawiającego. 

26. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy raportów zawierających 

aktualny stan licznika Pojazdu nie rzadziej niż co sześć miesięcy. 

27. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uszkodzeniu lub awarii licznika kilometrów 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia uszkodzenia lub 

awarii.  

28. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 26, skutkować będzie określeniem przez 

Wykonawcę przebiegu danego Pojazdu, przy uwzględnieniu średniego przebiegu 

w wymiarze 190 kilometrów dziennie, licząc od ostatniego – potwierdzonego pisemnie – 

wskazania licznika wynikającego z raportu, o którym mowa w pkt 26, lub od początku 

używania Pojazdu, jeśli Zamawiający nie przedstawi wskazania licznika. 

29. W przypadku kasacji lub utraty Pojazdu, na potrzeby dokonania rozliczenia końcowego, 

Strony przyjmą ostatni znany odczyt licznika kilometrów. 

30. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego stawiania się do wszelkich przeglądów 

i konserwacji Pojazdu określonych przez producenta Pojazdu, w tym czynności 

wymaganych przepisami prawa, a także do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy 
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o konieczności dokonania napraw i remontów niezbędnych do utrzymania Pojazdu 

w dobrym stanie technicznym.  

II. USŁUGA ASSISTANCE 

1. W przypadku, gdy korzystanie z Pojazdu nie będzie możliwe, a w szczególności naprawy, 

przeglądu technicznego przedłużającego się ponad 10 godzin lub likwidacji szkody, 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi assistance, w tym do zapewnienia 

bez dodatkowych opłat pojazdu osobowego zastępczego, w tej samej klasie lub wyższej, 

o porównywalnych parametrach technicznych i wyposażeniu, którego data produkcji nie 

będzie wcześniejsza niż rok od daty produkcji Pojazdu właściwego. 

2. Pojazd osobowy zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu przez niego 

wskazanym, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia 

takiego zapotrzebowania i będzie przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu 

Pojazdu właściwego. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu na udostępnienie 

pojazdu osobowego zastępczego podając ten termin w punkcie 4 Formularza ofertowego. 

3. W przypadku nieudostępnienia pojazdu osobowego zastępczego zgodnie z zasadami 

opisanymi  w pkt 1 i 2, Zamawiający może na czas oczekiwania na zapewnienie pojazdu 

osobowego zastępczego przez Wykonawcę, dokonać najmu pojazdu osobowego 

zastępczego od osoby trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu. 

III. SERWIS OGUMIENIA 

1. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i sezonowej wymiany opon do Pojazdu, odpowiednich 

do pory roku oraz ich przechowywania. 

2. W ramach serwisu ogumienia Wykonawca dokonuje doboru właściwych opon oraz zapewnia 

wyważanie kół po każdorazowej wymianie opon. 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu – dwa razy w roku – sezonową wymianę opon 

w związku ze zmianą pór roku, która będzie wykonywana w punktach wymiany wskazanych 

przez Wykonawcę, właściwych dla obszaru użytkowania Pojazdu. 

4. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia, pokrywa koszty wymiany opon, wynikające z ich 

stanu technicznego, w szczególności w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia 

mechanicznego. 

IV. SZKODY I UBEZPIECZENIA 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia Pojazdu w zakresie OC, AC, 

NNW ASS i ZK.  

2. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia Pojazdu co najmniej w następującym zakresie:  

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu spowodowania wypadku 

w czasie jazdy lub na postoju, z limitem kosztów odszkodowania zgodnym 

z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone osobom trzecim, kierowcy Pojazdu; 
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2) ubezpieczenia Auto-Casco (AC) Pojazdu - w najszerszym wariancie (bez udziału 

własnego, franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej oraz ze zniesioną amortyzacją 

części) od szkód powstałych w wyniku: zderzenia pojazdów, zderzenia Pojazdu 

z martwym obiektem z zewnątrz Pojazdu, osobami, zwierzętami, kradzieży Pojazdu 

lub kradzieży jego wyposażenia dodatkowego zamontowanego w Pojeździe, 

uszkodzenia Pojazdu przez osoby trzecie (szkody parkingowe, łącznie z działaniem 

osób trzecich związanych ze strajkami i zamieszkami społecznymi), pożaru, 

zatopienia, wybuchu, działania sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania, 

nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz 

Pojazdu, w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej Pojazdu. Ponadto ubezpieczenie 

nie będzie zawierało ograniczeń w wypłatach odszkodowań przy likwidacji szkód 

związanych z przekroczeniem przepisów o ruchu drogowym, w szczególności za: 

przekroczenie prędkości o 20 km/h lub więcej, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, 

niezatrzymaniem się przed znakiem stop lub czerwonym światłem, przekroczenie 

podwójnej linii ciągłej; 

3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów 

Pojazdu - z minimalną kwotą ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł na kierowcę 

i odpowiednio  20 000 zł na każdego  pasażera, obejmującą swym zakresem co 

najmniej ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków związane z ruchem 

ubezpieczonego Pojazdu lub postoju, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego; 

4) pomocy Assistance przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w przypadku zdarzeń 

drogowych oraz awarii, w ramach których pomoc dotrze do użytkownika Pojazdu 

w miejscu użytkowania w ciągu maksymalnie jednej godziny na terenie 

m.st. Warszawy i maksymalnie dwóch godzin na pozostałym obszarze kraju. 

W przypadku przekroczenia czasu udzielenia pomocy przez podmioty działające 

na podstawie umów z Wykonawcą, Zamawiający będzie mógł podjąć samodzielne 

działania w celu odholowania i naprawy Pojazdu, a Wykonawca będzie zobowiązany 

do pokrycia kosztów poniesionych z tego tytułu. Pomoc Assistance obejmuje 

skierowanie Pojazdu do najbliższego punktu serwisowego, stacji diagnostycznej, 

udzielenie pomocy na miejscu/holowanie do serwisu, konsultacje techniczne 

z warsztatem, ocenę kalkulacji naprawy i zakresu, autoryzacji naprawy, pokrycia 

kosztów naprawy. 

5) ubezpieczenie assistance (ASS); 

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytoriach państwa 
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należących do Systemu Zielonej Karty, które nie przystąpiły do Porozumienia 

Wielostronnego (ZK). 

3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw 

nieobjętych polisą ubezpieczeniową i nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych 

z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba, że: 

1) zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub 

innego środka odurzającego; 

2) kierowca użytkował Pojazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do jego 

prowadzenia; 

3)  kradzież Pojazdu lub jego części powstała na skutek niezabezpieczenia kluczy 

(fabrycznego urządzenia służącego do otwarcia Pojazdu) lub dokumentów Pojazdu 

przed dostępem osób niepowołanych, chyba że zostały one utracone na skutek 

rozboju, kradzieży lub kradzieży z włamaniem; 

4) w chwili dokonania kradzieży Pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany 

w jego konstrukcji lub był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji, 

ale nie były uruchomione wszystkie znajdujące się w pojeździe urządzenia 

zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że Pojazd został utracony na skutek rozboju. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ogólnych warunków 

ubezpieczenia Pojazdu, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru Pojazdu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawarcia umowy ubezpieczenia, opłacenia 

składki ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

opłacenie składek ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 

przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 

co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów 

ubezpieczenia lub terminem płatności składek.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w pkt 4, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę Pojazdu oraz szkody 

wobec osób trzecich, powstałe po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów ubezpieczenia 

lub po upływie terminu płatności składek ubezpieczenia. 

7. Za uszkodzenia lub utratę Pojazdu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie 

trwania Umowy, z zastrzeżeniem pkt 3, które z winy Zamawiającego nie zostaną pokryte 

przez zakład ubezpieczeń, Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego, lub mailowego, lub poprzez 

dedykowaną stronę internetową, zawiadomienia Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej 
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Pojazdu oraz wskazania miejsca, w którym on się znajduje, nie później niż w terminach 

określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o szkodzie Policji, 

w sytuacji gdy szkoda wymaga interwencji Policji, i uzyskania dokumentacji okoliczności 

wystąpienia szkody.  

10. W każdym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego (w ciągu 

24 godzin od momentu powzięcia wiadomości o zdarzeniu) poinformowania Wykonawcy 

o szkodzie i o miejscu, w którym znajduje się uszkodzony pojazd osobowy. Wykonawca 

zajmuje się wypełnieniem wszelkich stosownych dokumentów ubezpieczeniowych oraz 

zgłoszeniem szkody, likwidacją szkody, organizacją oględzin Pojazdu przez 

Ubezpieczyciela oraz wszystkimi innymi czynnościami związanymi z likwidacją szkody. 

11. W przypadku przeznaczenia Pojazdu do kasacji lub jego utraty, Wykonawca zastąpi 

utracony Pojazd innym pojazdem osobowym, o parametrach techniczno-użytkowych nie 

gorszych niż utracony Pojazd, w terminie dwunastu tygodni od dnia podjęcia decyzji  

o kasacji przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego utracie przez właściwy 

organ. Do czasu dostarczenia docelowego Pojazdu Wykonawca dostarczy pojazd osobowy 

przedkontraktowy o parametrach technicznych nie gorszych od Pojazdu utraconego bez 

ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego poza opłatą najmu, którego data 

produkcji nie będzie wcześniejsza niż rok od daty produkcji Pojazdu zastępowanego. 

Udostępnienie pojazdu przedkontraktowego, o którym mowa w niniejszym punkcie nastąpi 

w terminie przewidzianym dla zapewnienia pojazdu zastępczego. 

V. ZWROT POJAZDU  

1. W terminie 7 dni od wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy Zamawiający zobowiązany jest 

do zwrotu Pojazdu, w mieście siedziby Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez 

Strony miejscu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie zawierać 

w szczególności: opis Pojazdu (numer rejestracyjny, datę produkcji, numer VIN, inne 

numery producenckie, końcowy stan licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy) oraz 

datę zwrotu Pojazdu. 

2. Jednocześnie ze zwrotem Pojazdu Zamawiający zwróci wszystkie kluczyki, dokumenty, 

dokumentację techniczną i akcesoria otrzymane przy wydaniu Pojazdu.  

3. W momencie zwrotu Pojazd powinien być umyty i czysty wewnątrz.  

4. W przypadku kasacji lub utraty Pojazdu, Zamawiający powinien dokonać zwrotu tych 

elementów wyposażenia Pojazdu i akcesoriów, których zwrot jest możliwy. 

5. Zamawiający ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych ze zwrotem 

Pojazdu. 

6. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z pkt 2 i 3, Wykonawca ma prawo 

do obciążenia Zamawiającego kosztami związanymi z uzyskaniem niezwróconych 
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przedmiotów, akcesoriów i dokumentów oraz kosztami mycia i czyszczenia wnętrza 

Pojazdu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Pojazdu wynikające z jego 

prawidłowego używania. 

7. Strony zastrzegają, iż uszkodzenia, które zostały wykryte i zgłoszone przez Zamawiającego 

w trakcie trwania Umowy, przed dniem zwrotu Pojazdu, a które są wynikiem wcześniej 

przeprowadzonych przez Wykonawcę napraw lub innych czynności serwisowych, nie będą 

stanowiły podstawy do obciążenia Zamawiającego kosztami potrzebnymi do przywrócenia 

Pojazdu do należytego stanu.  
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

na najem długookresowy pojazdu osobowego na potrzeby 

Agencji Badań Medycznych 

 

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 

Nr sprawy: ABM-ZAKUP/3/2021 

 

Wykonawca* 

 

Nazwa: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………… 

 

REGON ……………………………………………… 

 

Adres pocztowy:  ……………………………………………… 

 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe składam(y) niniejszą ofertę oświadczając, 

że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 

Zapytaniu ofertowym oraz poniższą ofertą:   

1. Oferowana cena (C):  

za cenę netto (bez podatku VAT): …………………………… PLN  

za cenę brutto (z podatkiem VAT): ………………………..… PLN* 

słownie: ……………..……………………………………………………………………  …/100  

*ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO Z VAT (zgodnie z kolumną 6 poniższej Tabeli). 
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Tabela 

Rodzaj pojazdu 

osobowego 

Liczba 

szt. 

Liczba 

miesięcy 

najmu 

Cena 

netto 

za 1 

miesiąc 

najmu 

w zł 

Cena 

brutto 

za 1 

miesiąc 

najmu 

w zł 

Wartość 

netto 

łącznie 

w zł 

kol. 3 x 

kol. 4 

Wartość brutto 

łącznie 

w zł 

kol. 3 x kol. 5 

Stawka 

VAT % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 36     ……..% 

 

2. Oferujemy limit przebiegu kilometrów na cały okres najmu Pojazdu i określamy go 

na ………………. km (Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednią wartość 

tj. określoną przez Zamawiającego 144 000 km lub wyższą oferowaną przez siebie).  

3. Oferujemy następujące opłaty za przekroczenie limitu kilometrów ponad zaoferowany 

w pkt 2 powyżej w wysokości ……………………. zł netto za 1 km, tj. ……………………. zł 

brutto za 1 km. 

4. Oferujemy …………… godzin na udostępnienie pojazdu zastępczego (Wykonawca 

zobowiązany jest podać odpowiednią wartość tj. 24 godziny lub niższą). 

5. Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego. 

Wykonawca informuje, iż wybór jego oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 

6. Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2) U/zyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz 

wykonania zamówienia w sposób należyty. 

3) W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu 

ofertowym. 

5) Zawarty w Zapytaniu ofertowym Wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy 

na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6) Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan/Pani _______________________, nr tel. 

________________, adres e-mail________________________. 

7. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr 
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___ do nr ___stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Podpisany Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 1 do Formularza oferty. 

2) Podpisana Specyfikacja Techniczna Pojazdu - Załącznik nr 2 do Formularza oferty. 

3) Podpisane Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3 do 

Formularza oferty. 

4) Podpisane Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 4 do Formularza oferty. 

5) Klauzula informacyjna Wykonawcy - Załącznik nr 5 do Formularza oferty. 

6) …………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić. 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

 

 

       

 

 

          ______________________________ 

   podpis i pieczątka imienna *  

 

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 

z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 
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Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

______________________________   

Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

 

Wykaz Wykonanych usług 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(krótki opis zawierający cechy 
charakterystyczne) 

Odbiorcy usługi – 
nazwa adres 

 

Data wykonania 
 

    

    

    

    

 

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

 

 

                

______________________________ 

   podpis i pieczątka imienna *  

 

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 

z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 
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Załącznik nr 3 do Formularza oferty 

Zamawiający: 

Nazwa:  Agencja Badań Medycznych 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 
zamówienia: 

Najem długookresowy pojazdu osobowego 
na potrzeby 

Agencji Badań Medycznych 
 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający (jeżeli dotyczy): 

ABM-ZAKUP/3/2021 

Wykonawca:1 

Nazwa: ……………………………………………… 

Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………… 

Adres pocztowy:  ……………………………………………… 

Osoba lub osoby wyznaczone do 
kontaktów: 
Telefon: 
Adres e-mail: 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania. * 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania, z uwagi na fakt, że …………………………………….* 

 
*niepotrzebne skreślić - odpowiednio pkt 1 lub pkt 2 

 
 
 
                                ,  dnia   ___/___/______ r. 
 

      
 
 
 
 

           ______________________________ 
   podpis i pieczątka imienna **  

**Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 
z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 
  

                                                 
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabele powielić odpowiednio do liczby 

Wykonawców wspólne składających ofertę. 
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Załącznik nr 4 do Formularza Oferty 

Zamawiający: 

Nazwa:  Agencja Badań Medycznych 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 
zamówienia: 

Najem długookresowy pojazdu osobowego 
na potrzeby 

Agencji Badań Medycznych 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający (jeżeli dotyczy): 

ABM-ZAKUP/3/2021 

Wykonawca:2 

Nazwa: ……………………………………………… 

Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………… 

Adres pocztowy:  ……………………………………………… 

Osoba lub osoby wyznaczone do 
kontaktów: 
Telefon: 
Adres e-mail: 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO3  
 

1. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*  

2. Oświadczam(y), że nie przekazuję(emy) danych osobowych innych niż bezpośrednio 
mnie(nas) dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.* 
 
*niepotrzebne skreślić - odpowiednio pkt 1 lub pkt 2 
 
 
                                ,  dnia   ___/___/______ r. 
 
 
 
 
 

                
______________________________ 
   podpis i pieczątka imienna **  

**Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 
z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 

 

  

                                                 
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabele powielić odpowiednio do liczby 

Wykonawców wspólne składających ofertę. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  
95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(stanowiący jednocześnie 

Załącznik nr 2. do Formularza oferty) 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU 

 

L
. 

P
. (poszczególne składniki wyposażenia muszą stanowić wyposażenie fabryczne montowane przez producenta Pojazdu) 

Segment II – pojazd osobowy klasy D (średnia) wg. Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR 

 WYMAGANIE: PARAMETRY OFEROWANEGO POJAZDU: 

1 PRODUCENT – MARKA ………………………. 

2 MODEL ………………………. 

3 ROCZNIK – 2020 R.   rocznik …………  

4 TYP NADWOZIA     HATCHBACK LUB SEDAN  - 5  OSOBOWY typ nadwozia     …………liczba osób 

5 SILNIK BENZYNOWY tak/nie 

6 
POJEMNOŚĆ SILNIKA  2000 CM3,  Z MOŻLIWOŚCIĄ ODCHYLENIA O 2% POJEMNOŚCI, 

MUSI WYNIKAĆ Z JEGO HOMOLOGACJI 
pojemność silnika     ….. dm 3  

7 MOC SILNIKA - MIN 200 kW -  MUSI WYNIKAĆ Z JEGO HOMOLOGACJI moc silnika     ……….kw -  musi wynikać z jego homologacji 

8 DŁUGOŚĆ - MIN. 4850 MM LICZONA BEZ HAKA HOLOWNICZEGO długość     …… mm liczona bez haka holowniczego 

9 SZEROKOŚĆ BEZ LUSTEREK   -  MIN. 1850 MM. szerokość bez lusterek     …. mm. 

10 ROZSTAW OSI - MIN 2800 MM.  rozstaw osi    ……… mm.  

11 POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (MIN  600 L BEZ SKŁADANIA TYLNEJ KANAPY) pojemność bagażnika     …… l bez składania tylnej kanapy - 

12 ŚREDNICA ZAWRACANIA – max 12m tak/nie 

13 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW     tak/nie 
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14 
NADWOZIE ŁĄCZENIE Z LUSTERKAMI ZEWNĘTRZNYMI ORAZ ZDERZAKAMI W 

KOLORZE CZARNYM LUB GRAFITOWYM, LAKIER METALIZOWANY LUB PERŁOWY 

nadwozie łączenie z lusterkami zewnętrznymi oraz zderzakami 

w kolorze ............…….., lakier …...............…...metalizowany -

tak/nie, perłowy – tak/nie 

15 OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH – 18’ tak/nie 

16 
PODUSZKI POWIETRZNE - MIN. 6 W TYM KURTYNY BOCZNE ORAZ BOCZNE ORAZ 

PODUSZKI POWIETRZNE DLA ZEWNĘTRZNYCH MIEJSC TYLNEJ KANAPY 

poduszki powietrzne -…….. 

w tym kurtyny boczne oraz boczne poduszki powietrzne tak/nie 

tak/nie 

17 
ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO 

-MIN. ABS, ASR, TPM LUB TPMS ORAZ SYSTEM KONTROLI TRAKCJI 

elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo 

(zaznaczyć odpowiednio) 

abs - tak/nie, .asr - tak/nie,  

tpm - tak/nie tpms - tak/nie 

system kontroli trakcji - tak/nie 

inne: .................................................................................. 

18 ZDALNIE STEROWANY CENTRALNY ZAMEK Z ALARMEM + IMMOBILISER tak/nie 

19 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA TRÓJSTREFOWA tak/nie 

20 LUSTERKA BOCZNE ELEKTRYCZNIE STEROWANE, SKŁADANE I PODGRZEWANE tak/nie 

21 KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA tak/nie 

22 REGULOWANA KOLUMNA KIEROWNICY W DWÓCH PŁASZCZYZNACH tak/nie 

23 WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO tak/nie 

24 FABRYCZNA INSTALACJA RADIOWA   -  MIN. 4 GŁOŚNIKI + RADIO CD/MP3  

fabryczna instalacja radiowa    tak/nie  

liczba  głośników: ..........….…. 

radio cd/mp3 – tak/nie 

25 KOMPUTER POKŁADOWY Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM tak/nie 

26 FABRYCZNA NAWIGACJA Z MAPĄ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ tak/nie 

27 FABRYCZNY SAMOCHODOWY ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY  tak/nie 
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28 
FOTELE PRZEDNIE OGRZEWANE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE, FOTEL KIEROWCY Z 

FUNKCJĄ ZAPAMIĘTYWANIA USTAWIENIA  -  MIN. 2 USTAWIENIA 

fotele przednie ogrzewane regulowane elektrycznie- tak/nie 

fotel kierowcy z funkcją zapamiętywania ustawienia    tak/nie 

ilość ustawień: ................ 

29 ROLETY PRZECIWSŁONECZNE - SZYBA TYLNA I BOCZNE SZYBY Z TYŁU tak/nie 

30 
CZUJNIKI PARKOWANIA PRZÓD (SZT. 4) I TYŁ (SZT. 4)   

KAMERA COFANIA 

tak/nie 

31 TAPICERKA SÓRZANA, BEŻOWA 

materiał tapicerki 

skóra tak/nie 

beż tak/nie 

32 ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY Z PRZODU I Z TYŁU tak/nie 

33 
REFLEKTORY KSENONOWE LUB BI-KSENONOWE LUB W TECHNOLOGII LED ZE 

ŚWIATŁAMI DO JAZDY DZIENNEJ 

rodzaj reflektorów: 

ksenonowe tak/nie 

bi-ksenonowe tak/nie 

w technologii led ze światłami do jazdy dziennej tak/nie  

34 REFLEKTORY PRZEDNIE PRZECIWMGIELNE tak/nie 

35 LUSTERKO WEWNĘTRZNE AUTOMATYCZNIE ŚCIEMNIAJĄCE SIĘ tak/nie 

36 CZUJNIK DESZCZU tak/nie 

37 GNIAZDO 230V, DOSTĘPNE W TYLNEJ CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ   tak/nie 

38 DYWANIKI PODŁOGOWE WELUROWE tak/nie 

39 AUTOMATYCZNA ZMIANA ŚWIATEŁ DZIENNYCH NA ŚWIATŁA MIJANIA tak/nie 

40 FUNKCJA DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW tak/nie 

41 ZAGŁÓWKI DLA WSZYSTKICH  SIEDZEŃ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI tak/nie 

42 PODŁOKIETNIK POMIĘDZY FOTELAMI Z PRZODU tak/nie 

43 ROZKŁADANY PODŁOKIETNIK W TYLNEJ KANAPIE tak/nie 
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44 
KOŁO ZAPASOWE W PEŁNYCH WYMIARACH LUB DOJAZDOWE WRAZ Z KLUCZEM DO 

KÓŁ I LEWARKIEM 

tak/nie 

45 GAŚNICA, APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY I TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY. tak/nie 

46 NORMA DOPUSZCZALNYCH EMISJI SPALIN DLA STANDARDU EURO 6 tak/nie 

47 NAPĘD NA CZTERY KOŁA  napędna na ……………………………………… 

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

 

 

                ______________________________ 

   podpis i pieczątka imienna *  

 

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy 

(odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA nr ABM/……/2020/BA  

zawarta w dniu ……………………r. pomiędzy: 

Agencją Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie (00-014), przy ul. Stanisława 

Moniuszki 1A, NIP: 525-278-39-49, REGON: 382836515, zwaną w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

a 

* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 

[∎], z siedzibą w [∎] przy ulicy [∎], (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [∎], prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy [∎], [∎] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [∎], REGON: 

[∎], reprezentowaną przez [∎], zwaną dalej „Wykonawcą”, 

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą 

działalność gospodarczą pod firmą [∎], adres wykonywania działalności gospodarczej: [∎], na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: 

[∎], NIP: [∎], REGON: [∎], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,  

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: 

Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], legitymującym/ą się 

dowodem osobistym numer: [∎] seria [∎], wydanym przez [∎], dnia [∎], PESEL: [∎], zwanym/ą 

dalej „Wykonawcą”, 

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna: 

Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą 

działalność gospodarczą pod firmą [∎], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [∎], NIP: [∎], REGON: [∎],  

 Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą 

działalność gospodarczą pod firmą [∎], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [∎], NIP: [∎], REGON: [∎],  

(…) 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [∎], na 

podstawie umowy z dnia [∎], NIP: [∎], REGON: [∎], reprezentowanymi przez [∎], zwanymi 

dalej „Wykonawcą”, 



32 
 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (nr sprawy ABM-ZAKUP/3/2021) 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

Poniższe wyrażenia użyte w niniejszej Umowie obejmować będą zarówno formę liczby 

pojedynczej i mnogiej definiowanych wyrażeń. 

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) „Umowie” - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę, zawartą w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ABM/ZAUKUP/3/2021, określającą 

warunki na jakich będą świadczone przez Wykonawcę usługi najmu pojazdu osobowego, 

obsługa serwisowa i inne czynności związane z tym pojazdem osobowym (czynności 

związane z ubezpieczeniem pojazdu osobowego oraz kasacją pojazdu osobowego) wraz 

z załącznikami; 

2) „Wynagrodzeniu wykonawcy” - należy przez to rozumieć zryczałtowaną miesięczną opłatę 

wnoszoną przez Zamawiającego z tytułu wykonywania przez Wykonawcę Umowy; 

3) „Usłudze Serwisowej” - należy przez to rozumieć wszystkie usługi objęte Umową, 

w szczególności usługi assistance z samochodem zastępczym, usługi obsługi technicznej, 

serwisu ogumienia oraz ubezpieczenia Pojazdu osobowego; 

4) „Pojazd” — należy przez to rozumieć pojazd osobowy wynajęty przez Zamawiającego, 

stanowiący przedmiot Umowy; 

5) „kasacji” — należy przez to rozumieć szkodę całkowitą, kiedy wartość naprawy przekracza 

wartość rynkową Pojazdu, a przywrócenie Pojazdu do sprawność jest nieekonomiczne; 

6) „pojazd w segmencie II” - należy przez to rozumieć pojazd klasy D, spełniający wymagania 

określone w Załączniku 2 do Formularza oferty. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest 36 miesięczny najem przez Zamawiającego Pojazdu 

w segmencie II, na potrzeby floty transportowej Agencji Badań Medycznych oraz 

świadczenie usługi obsługi serwisowej i innych czynności związanych z tym pojazdem 

(czynności związane z ubezpieczeniem Pojazdu oraz kasacją Pojazdu). 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące Pojazdu określa Opis Przedmiotu Zamówienia 

stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy (zwany dalej „OPZ”) oraz oferta Wykonawcy 
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stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy (zwana dalej „ofertą Wykonawcy”) wraz 

ze Specyfikacją Techniczną Pojazdu stanowiącą załącznik nr 2 do Formularza oferty. 

3. Pojazd zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Stanisława Moniuszki 1a, z zastrzeżeniem postanowień OPZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że Pojazd będzie kompletny, w pełni sprawny, pochodził 

z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich.  

5. Wykonawca oświadcza, że obowiązki, których wykonania na podstawie niniejszej Umowy 

podjął się, są mu znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza 

swoją zdolność i gotowość do ich wykonywania zgodnie z postanowieniami Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy z należytą starannością, przy 

uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz zaleceń 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

7. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 

zaangażowanych w realizację Umowy jak za własne działania lub zaniechania oraz 

gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu 

Wykonawcy Umowę, będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do 

zakresu czynności powierzanych tym osobom. 

§ 3 

Zobowiązania stron w celu realizacji Umowy 

1. Pojazd może być użytkowany przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie przekazania Pojazdu, 

co najmniej na 5 dni przed planowaną datą jego przekazania, z zastrzeżeniem, 

że przekazanie to nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2021 r. 

3. Dostawa Pojazdu i jego wydanie Zamawiającemu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Przekazanie Pojazdu Zamawiającemu i jego zwrot Wykonawcy będzie każdorazowo 

potwierdzany protokołem zdawczo — odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

5. Odbiór Pojazdu przez Zamawiającego nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego:  

1) kompletności Pojazdu oraz jej zgodności z OPZ i ofertą Wykonawcy; 

2) braku jakichkolwiek wad fizycznych Pojazdu; 

3) doręczenia Zamawiającemu kompletów dokumentów określonych w Umowie i OPZ. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Pojazdu, jeżeli dostarczony przez 

Wykonawcę Pojazd:  
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1) jest niezgodny z Umową, OPZ, ofertą Wykonawcy, w tym nie posiada m.in. parametrów 

lub cech zgodnych z Umową, OPZ, ofertą Wykonawcy, w tym Specyfikacja Techniczną 

Pojazdu stanowiąca załącznik nr 2 do Formularza oferty; 

2) jest uszkodzony lub niekompletny, pomimo próby jego uruchomienia Pojazd nie działa 

lub działa nieprawidłowo; 

3)  Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymaganych dokumentów; 

4) Zamawiający stwierdził w nich wady Pojazdu. 

7. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego 

ze względu na okoliczności wskazane w ust. 6 powyżej, Strony sporządzą protokół 

rozbieżności, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych 

wad, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Usunięcie stwierdzonych wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego 

z uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia 

kar umownych lub dochodzenia odszkodowania. 

8. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania protokołu rozbieżności, Zamawiający powoła 

biegłego lub w razie potrzeby biegłych, celem dokonania ostatecznej oceny stanu 

technicznego Pojazdu, jego podzespołów, wyposażenia dodatkowego i zamontowanych 

urządzeń oraz ich zgodności z Umową, OPZ i ofertą Wykonawcy. Jeżeli biegły stwierdzi, 

że zastrzeżenia Zamawiającego są bezzasadne, Zamawiający niezwłocznie podpisze 

protokół zdawczo-odbiorczy. W takim wypadku, koszty czynności biegłego pokryje 

Zamawiający. W takiej sytuacji zostanie uznane, że wykonano świadczenie w dniu 

dostarczenia Pojazdu do wskazanego miejsca. Jeżeli biegły stwierdzi, że zastrzeżenia 

Zamawiającego są zasadne, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie 

stwierdzonych wad. W takim wypadku, koszty czynności biegłego pokryje Wykonawca.  

9. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z Pojazdu zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi użytkowania pojazdów i dróg, warunkami i normami 

technicznymi oraz eksploatacyjnymi określonymi przez producenta Pojazdu oraz 

przeznaczeniem i wyposażeniem Pojazdu. 

10. Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie 

jakichkolwiek zmian w Pojeździe, w tym na zainstalowanie dodatkowego wyposażenia 

ingerującego w strukturę bądź budowę Pojazdu. 

§ 4 

Usługa serwisowa 

1. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Pojazdu, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o nich Wykonawcę drogą elektroniczną na 

adres ………………………………….lub faksem na nr…………………………….. 
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2. W przypadku, gdy korzystanie z Pojazdu nie będzie możliwe, w szczególności z tytułu 

naprawy, przeglądu technicznego przedłużającego się ponad 10 godzin lub likwidacji 

szkody, Wykonawca zapewni, bez dodatkowych opłat, pojazd osobowy zastępczy o nie 

gorszych parametrach technicznych, którego data produkcji nie będzie wcześniejsza niż 

rok od daty produkcji Pojazdu zastępowanego. 

3. Pojazd osobowy zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu przez niego 

wskazanym, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu ……..(należy wypełnić zgodnie 

z ofertą Wykonawcy) godzin od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie 

przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu Pojazdu właściwego. 

4. W przypadku niezapewnienia pojazdu osobowego zastępczego przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania najmu pojazdu osobowego zastępczego 

od podmiotu trzeciego i obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi z tego tytułu, 

np.  poprzez obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca, w ramach Usług Serwisowych, zobowiązuje się do: 

1) utrzymywania Pojazdu w pełnej sprawności technicznej; 

2) utrzymywania powłoki lakierniczej w należytym stanie technicznym (usuwanie 

drobnych uszkodzeń); 

3)  zapewnienia serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej 

i napraw Pojazdu, w tym również wymiany wyeksploatowanych akumulatorów; 

4) przekazywania Zamawiającemu – niezwłocznie nie później niż w ciągu siedmiu dni 

od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego - informacji dotyczących 

eksploatacji Pojazdu w zakresie wykonanych przeglądów, napraw bieżących 

i powypadkowych; 

5) uaktualniania oprogramowania i map w nawigacji samochodowej, każdorazowo po ich 

aktualizacji przez producenta; 

6) pokrycia kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę 

na zapytania Policji, Straży Miejskiej; 

7) ponoszenia innych opłat wynikających z eksploatacji Pojazdu, np. dorobienie 

utraconych kluczyków/sterowników, wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, 

tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych na szyby i tablice rejestracyjne oraz 

legalizacji/wymiany gaśnic samochodowych. 

6. Wykonawca w ramach Usługi Serwisu zobowiązany jest do zapewnienia obsługi 

technicznej obejmującej w szczególności: 

1) czynności konserwacyjne i przeglądy dokonywane z częstotliwością i w zakresie 

zalecanym przez producenta Pojazdu lub wymagane poprzez obowiązujące przepisy 

prawa, przy czym o planowanym przeglądzie Wykonawca informuje Zamawiającego 
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z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed planowanym 

przeglądem; 

2) naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej 

z przeznaczeniem Pojazdu i będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych, o ile nie 

powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

7. Obsługa techniczna, o której mowa w ust. 6 powyżej wykonywana będzie wyłącznie 

w warsztatach i punktach obsługi serwisowej wskazanych przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający we własnym zakresie jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z: 

1) utrzymaniem Pojazdu w czystości, w tym mycie, polerowanie, czyszczenie wnętrza 

Pojazdu, pranie tapicerki; 

2) wymianą, naprawą i montażem uszkodzonych piór wycieraczek szyb dokonywanych 

częściej niż raz w roku; 

3) wymianą i uzupełnianiem płynu do spryskiwacza oraz paliwa; 

4) montażem, naprawą lub wymianą urządzeń nie stanowiących pierwotnego 

(fabrycznego) wyposażenia Pojazdu, a także usuwanie awarii powstałych na skutek 

montażu tych urządzeń; 

5) naprawami usterek i uszkodzeń oraz wymianą uszkodzonych części, jeżeli 

konieczność ich dokonania wystąpiła na skutek prowadzenia Pojazdu przez osobę 

nieposiadającą wymaganych uprawnień, będącej pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających lub użycia niewłaściwego paliwa, dokonania bez zgody Wykonawcy 

zmian, poprawek lub ulepszeń w pojeździe; 

6) opłaty wynikające m.in. z mandatów karnych, opłat administracyjnych, kosztów 

parkowania i garażowania Pojazdu, rejestracji odbiorników RTV stanowiących 

wyposażenie Pojazdu i opłat abonamentu za te odbiorniki oraz opłaty środowiskowe 

z wyłączeniem opłat wskazanych w § 4 ust. 5 pkt 6 Umowy. 

9. Wykonawca pokrywa koszty nabycia, przechowywania i wymiany opon do Pojazdu 

odpowiednich do pory roku. W ramach serwisu ogumienia, o której mowa w OPZ, 

Wykonawca dokonuje doboru właściwych opon oraz zapewnia wyważanie kół 

po każdorazowej wymianie opon. 

10. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wszelkie pytania kierowane do niego, 

dotyczące Pojazdu, w wyniku których jest obowiązany ujawnić informacje o pojeździe, 

w terminie do 3 dni od dnia otrzymania danego pytania oraz w zakresie udzielonych 

informacji, najpóźniej w dniu, w którym przekazano te informacje. 
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§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

do limitu przebiegu kilometrów wynoszącego ……………………. ……..(należy wypełnić 

zgodnie z ofertą Wykonawcy) (wynosi………………………………………netto 

(słownie: ……………………………. 00/100). Do powyższej kwoty zostanie doliczony 

podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie …………………………………. zł 

(słownie: …………………………….00/100) tj. łącznie ……………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………00/100). 

2. Strony wskazują, że wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy 

wynosi: ….…………………………………… netto (słownie: …………………………………. 

00/100). Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% 

tj. w kwocie ………………………….…….. zł (słownie: ……………………………….00/100) 

tj. łącznie ……………… zł brutto (słownie: ……………………………………………… 

00/100). 

3. W przypadku przekroczenia limitu przebiegu kilometrów ponad określony w ust. 1 powyżej 

Zamawiający wraz z ostatnią fakturą zapłaci Wykonawcy opłatę w wysokości …….. netto 

(słownie: ……………………………. 00/100) (należy wypełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

za 1 km przekroczenia limitu. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 

w wysokości 23% tj. w kwocie ………………………….…….. zł 

(słownie: ……………………………….00/100) tj. łącznie ……………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………… 00/100). 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone, na rachunek bankowy 

nr: …………………………………………………………………………………………, Zmiana 

rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o powyższym.  

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem 

znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku 

od towarów i usług. 

6. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w pkt. powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w fakturze 

powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
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7. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy jest zryczałtowaną miesięczną opłatą, 

płatną po każdym miesiącu korzystania z najmu Pojazdu przez Zamawiającego, z tytułu 

wykonywania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, 

w szczególności z tytułu używania przez Zamawiającego Pojazdu oraz zapewnienia mu 

Usług Serwisowych. 

8. Kwota wynagrodzenia jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy i nie podlega 

zmianie, z wyjątkiem ustawowej zmiany dotyczącej podatku VAT (podatek od towarów 

i usług). 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie do 14 dni, od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia 

za wynajem Pojazdu w sytuacji, gdy z przyczyn wskazanych w §4 Pojazd nie może być 

użytkowany, a Wykonawca nie dostarczył pojazdu osobowego zastępczego zgodnie 

z warunkami  wskazanymi w Umowie. W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie wyliczone 

proporcjonalnie do liczby dni, w których Zamawiający mógł używać Pojazdu zgodnie 

z Umową. 

12. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z Umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut 

obcych. 

15. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.) uruchomił Platformę 

Elektronicznego Fakturowania (PEF) korzystając z usług Broker Infinite IT Solutions. 

Identyfikator Service Desk to: K4FPBZ. Faktura może zostać również przesłana na adres 

mailowy: kancelaria@abm.gov.pl. 

  

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-infinite/
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§ 6 

Ubezpieczenie 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek ubezpieczenia Pojazdu w zakresie i na zasadach 

wskazanych w OPZ, w tym: 

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu spowodowania wypadku 

w czasie jazdy lub na postoju, z limitem kosztów odszkodowania zgodnym 

z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone osobom trzecim, kierowcy Pojazdu; 

2) ubezpieczenia Auto-Casco (AC) Pojazdu - w najszerszym wariancie (bez udziału 

własnego, franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej oraz ze zniesioną amortyzacją 

części) od szkód powstałych w wyniku: zderzania pojazdów, zderzenia Pojazdu 

z martwym obiektem z zewnątrz Pojazdu, osobami, zwierzętami, kradzieży Pojazdu 

lub kradzieży jego wyposażenia dodatkowego zamontowanego w pojeździe, 

uszkodzenia Pojazdu przez osoby trzecie (szkody parkingowe, łącznie z działaniem 

osób trzecich związanych ze strajkami i zamieszkami społecznymi), pożaru, 

zatopienia, wybuchu, działania sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania, 

nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz 

Pojazdu, w kwocie odpowiadającej wartość rynkowej Pojazdu. Ponadto ubezpieczenie 

nie będzie zawierało ograniczeń w wypłatach odszkodowań przy likwidacji szkód 

związanych z przekroczeniem przepisów o ruchu drogowym, w szczególności za: 

przekroczenie prędkości o 20 km/h lub więcej, nieustąpienia pierwszeństwa Pojazdu, 

niezatrzymaniem się przed znakiem stop lub czerwonym światłem, przekroczenie 

podwójnej linii ciągłej; 

3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - z minimalną kwotą 

ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł na kierowcę i odpowiednio  20 000 zł na każdego 

pasażera, obejmującą swym zakresem co najmniej ryzyka następstw nieszczęśliwych 

wypadków związane z ruchem ubezpieczonego Pojazdu lub postoju, w wyniku którego 

doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego; 

4) pomocy Assistance przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w przypadku zdarzeń 

drogowych oraz awarii, w ramach których pomoc dotrze do użytkownika Pojazdu 

w miejscu użytkowania w ciągu maksymalnie jednej godziny na terenie m.st. 

Warszawy i maksymalnie dwóch godzin na pozostałym obszarze kraju. W przypadku 

przekroczenia czasu udzielenia pomocy przez podmioty działające na podstawie umów 

z Wykonawcą, Zamawiający będzie mógł podjąć samodzielne działania w celu 

odholowania i naprawy Pojazdu osobowego, a Wykonawca będzie zobowiązany 

do pokrycia kosztów poniesionych z tego tytułu. Pomoc Assistance obejmuje 

skierowanie Pojazdu osobowego do najbliższego punktu serwisowego, stacji 
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diagnostycznej, udzielenie pomocy na miejscu/holowanie do serwisu, konsultacje 

techniczne z warsztatem, ocenę kalkulacji naprawy i zakresu, autoryzacji naprawy, 

pokrycia kosztów naprawy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw 

nieobjętych polisą ubezpieczeniową i nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych 

z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba, że: 

1) zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub 

innego środka odurzającego; 

2) kierowca użytkował pojazd osobowy bez ważnego dokumentu uprawniającego do jego 

prowadzenia; 

3)  kradzież Pojazdu osobowego lub jego części powstała na skutek niezabezpieczenia 

kluczy (fabrycznego urządzenia służącego do otwarcia Pojazdu osobowego) lub 

dokumentów Pojazdu osobowego przed dostępem osób niepowołanych, chyba że 

zostały one utracone na skutek rozboju, kradzieży lub kradzieży z włamaniem; 

4) w chwili dokonania kradzieży pojazd osobowy nie był zabezpieczony w sposób 

przewidziany w jego konstrukcji lub był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego 

konstrukcji, ale nie były uruchomione wszystkie znajdujące się w pojeździe urządzenia 

zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd osobowy został utracony na skutek 

rozboju. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania ogólnych warunków 

ubezpieczenia Pojazdu osobowego, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru Pojazdu 

osobowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego zawarcia umowy ubezpieczenia, opłacania 

składek ubezpieczenia oraz przedstawiania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń, o którym mowa 

w Umowie, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych 

umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę Pojazdu osobowego 

oraz szkody wobec osób trzecich powstałe po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów 

ubezpieczenia lub po upływie terminu płatności składek ubezpieczenia. 

6. Za uszkodzenia lub utratę Pojazdu osobowego oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe 

w czasie trwania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, które z winy Zamawiającego nie zostaną 

pokryte przez ubezpieczyciela, Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 
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§ 7 

Kasacja Pojazdu osobowego 

1. W przypadku przeznaczenia Pojazdu do kasacji lub jego utraty, Wykonawca zastąpi 

utracony Pojazd innym pojazdem osobowym, o parametrach techniczno-użytkowych nie 

gorszych niż utracony pojazd osobowy, w terminie dwunastu tygodni od dnia podjęcia 

decyzji o kasacji przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego utracie przez 

właściwy organ. 

2. Do czasu dostarczenia Pojazdu o właściwych parametrach, odpowiednie zastosowanie 

znajdują uregulowania w sprawie pojazdu osobowego zastępczego, zawarte w § 4 Umowy. 

§ 8 

Termin obowiązywania umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30 czerwca 2024 r. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu Pojazdu o ponad 5 dni, 

w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2; 

2) Pojazd nie spełnia wymagań określonych w Umowie, a Wykonawca w wyznaczonym 

przez Zamawiającego dodatkowym terminie nie dostarczył Pojazdu spełniającego te 

wymagania; 

3) w stosunku do Wykonawcy, wobec którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy 

o przesłance uzasadniającej odstąpienie nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r. 

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku:  

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek 

z obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli Wykonawca po wezwaniu go przez 

Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonania Umowy w dalszym ciągu 

jej nie wykonuje bądź wykonuje ją nienależycie. 
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2) Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości 5% łącznej 

wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust.1 Umowy.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie za okres trwania Umowy przypadający do dnia rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy. 

6. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w terminie dostawy Pojazdu, względem terminu określonego w Umowie, 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) niedostarczenia pojazdu osobowego zastępczego lub pojazdu osobowego 

przedkontraktowego, o którym mowa w Umowie, w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

dzień pozostawania bez Pojazdu, chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia 

opisanego w § 4 ust. 4 Umowy; 

3) wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% łącznej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1; 

4) gdy Wykonawca nie wykonuje postanowień Umowy w sposób z nią zgodny pomimo 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania popełniania naruszeń 

w tym obszarze w wyznaczonym terminie (przy czym będą to inne naruszenia niż 

określone w ust. 1-2 niniejszego paragrafu) w wysokości 1% łącznej wartości Umowy 

brutto, o której mowa w §5 ust. 1. Powyższa kara umowna będzie naliczana za każdy 

dzień naruszenia i za każde naruszenie z osobna. 

5) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa 

w Umowie - w wysokości 10% łącznej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 

ust. 1 za każde naruszenie. 

7. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Potrącenie nie będzie poprzedzone 

uprzednim wezwaniem Wykonawcy do dobrowolnego spełnienia świadczenia. 

8. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. 
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9. Każda ze Stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie Umowy, w tym 

z obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku zdarzeń siły wyższej. 

10. Odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do szkód stanowiących 

ponadnormatywne zużycie, które nie zostało usunięte w ramach ubezpieczenia. 

11. Suma kar umownych naliczonych na mocy Umowy nie może przekraczać 30% łącznej 

wartości Umowy brutto, o której mowa w §5 ust.1 Umowy. 

§ 10 

Zmiany Umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy polegającej na przekazaniu praw 

i obowiązków wynikających z Umowy innej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa, 

w szczególności w związku ze zmianami organizacyjnymi po stronie Zamawiającego. 

2. Dla skuteczności zmiany Umowy, o której mowa w ust.1 wymagana jest forma pisemna. 

Zmiana ta zostanie dokonana bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów. 

3. Zmiana nazw lub adresów Stron nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie 

terminów lub przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w Ustawie oraz gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na wykonanie Umowy, bez zmian wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) nastąpi zmiana w interpretacjach przepisów prawnych w szczególności wydanych 

przez skarbowe podmioty państwowe, sądy powszechne, administracyjne, 

międzynarodowe trybunały, które to orzeczenia, opinie lub wytyczne będą wymagały 

dostosowania Umowy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) nastąpi zmiana parametrów technicznych Pojazdu lub wyposażenia Pojazdu 

w stosunku do określonych w Umowie, w sytuacji gdy zmiana ta nie powoduje 

pogorszenia parametrów i wyposażenia w stosunku do określonych w Umowie, 

a wartość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy i cen jednostkowych nie ulegnie 

zmianie; 

4) nastąpi zmiana modelu Pojazdu w wyniku np. zaprzestania produkcji lub innej 

przyczyny, której Wykonawca nie mógł przewidzieć, przy zachowaniu określonej 

w Umowie wartości wynagrodzenia. 

5. W przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Pojazdu, 

Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy, polegającą na zastąpieniu 

danego Pojazdu pojazdem osobowym zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania 

przewidziane w Umowie lub załącznikach, dla Pojazdu zastępowanego – bez zmiany 

wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy. 
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych wydawanego 

Pojazdu, przy założeniu, że: 

1) parametry Pojazdu będą nie niższe niż parametry Pojazdu, który miał być w ramach 

Umowy, 

2) zmiana nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z §5, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia 

Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez 

zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług — bez sporządzania aneksu 

do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy 

czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której 

zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowania zmieniona stawka podatku. 

8. W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku, przygotuje swoje stanowisko w zakresie proponowanej 

zmiany. 

9. Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej 

celowości. 

10. Zaakceptowany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wniosek o dokonanie 

zmiany stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego 

aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych 

reprezentantów Stron. 

11. Złożenie i zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia 

Wykonawcy o zmianę Umowy. 

12. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających 

konieczność dokonania zmiany Umowy. 

§ 11  

Zwrot Pojazdu 

1. W termie 7 dni roboczych od wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy Zamawiający 

zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu (siedziba Agencji Badań Medycznych), i podpisania 

protokołów zdawczo-odbiorczych, których wzór określa Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi kosztów utraty wartości Pojazdu spowodowanych jego 

użytkowaniem w okresie trwania Umowy. 

3. Jednocześnie ze zwrotem Pojazdu Zamawiający zwróci wszystkie kluczyki, dokumenty, 

dokumentację techniczną i akcesoria otrzymane przy wydaniu Pojazdu. 
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4. W przypadku kasacji lub utraty Pojazdu, Zamawiający dokona zwrotu tych elementów 

wyposażenia Pojazdu i akcesoriów, których zwrot jest możliwy. 

§ 12 

Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych 

1. Strony potwierdzają, że w ramach wykonywanych usług w zakresie przetwarzania danych 

osobowych są odrębnymi administratorami przetwarzanych danych. W związku z tym 

Strony, we własnym adekwatnym zakresie są zobowiązane do zapewniania zgodności 

z prawem przetwarzanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji 

technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych oraz innych informacji 

Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy 

pozyskania tych informacji i ich źródła. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych 

ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, 

że żaden pracownik Wykonawcy / osoba którą dysponuje Wykonawca otrzymujący 

powyższe informacje nie ujawni tych informacji, zarówno w całości, jak i w części osobom 

lub firmom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą 

one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, 

w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu 

realizacji Umowy. 

6. Wykonawcę zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny 

sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy po uprzednim uzyskaniu 

pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. 

7. Obowiązek zachowania w poufności powyższych informacji przez Wykonawcę obowiązuje 

także po ustaniu Umowy. 

8. Strony oświadczają, że celem realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego 

w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE - RODO, poinformują osoby reprezentujące Stronę oraz wyznaczone 

do realizacji Umowy o przetwarzaniu ich danych osobowych. Chcąc to spełnić Wykonawca 

przekaże w/w osobom treść klauzuli informacyjnej przygotowanej przez Zamawiającego, 

która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, a Zamawiający przekaże w/w osobom treść 
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klauzuli informacyjną przygotowanej przez Wykonawcę, która stanowi Załącznik nr 5 

do Umowy. 

§ 13  

Postanowienia końcowe 

1. Na potrzeby realizacji Umowy, w tym wymiany informacji dotyczących bieżącej eksploatacji 

Pojazdu, kierowania zapytań i wniosków, Strony wyznaczają osoby do kontaktów: 

1) po stronie Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………. 

2) po stronie Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Strony zobowiązują się do informowania o zmianach osób oraz danych teleadresowych 

osób wyznaczonych do kontaktów. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, chyba, że w Umowie postanowiono inaczej. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

                 WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Formularz oferty wraz ze Specyfikacją Techniczną Pojazdu  

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego  

4. Klauzula Informacyjna Zamawiającego 

5. Klauzula Informacyjna Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ………/………. z dnia …………. r. 

 
Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego 

przekazania samochodu 

 
W dniu…… w …………………… Wykonawca przekazał Zamawiającemu samochód: 

1. Marka samochodu…………………..  

2. Model/typ………………………………… 

3. Numer identyfikacyjny (VIN)……………… 

4. Stan licznika…………………………….. km 

5. Komplet kluczyków (2 szt.) 

6. Karta pojazdu 

7. Wyposażenie samochodu zgodne z Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym jednocześnie Załącznik nr 2 do Formularza oferty (nr sprawy ABM-

ZAKUP/3/2021) 

8. Uwagi………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

9. Przyjęto bez zastrzeżeń/zastrzeżenia (niepotrzebne 

skreślić ) ………………………………….... 

……………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

W IMIENIU WYKONAWCY      W IMIENIU ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ………/………. z dnia …………. r. 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) 

informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz 

osób fizycznych wskazanych przez niego do kontaktu, realizacji i wykonania przedmiotu 

Umowy jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

2. Jeżeli Administrator nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od osób, o których mowa 

w ust. 1, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od Wykonawcy. 

3.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem email - iod@abm.gov.pl.  

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora 

na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dokonania wszelkich czynności składających się na proces 

zawarcia i realizacji Umowy,  

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi,  

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, konieczność wypełnienia obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów prawa,  

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy, prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie prowadzenia 

komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu Umowy, przyjmowania 

i przekazywania oświadczeń woli stron Umowy, kierowania ewentualnych 

roszczeń, a po zakończeniu Umowy niezbędność do ustalania, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

5. Dane obejmują kategorię danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazywane do organów publicznych 

i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 
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sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas 

podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz 

udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie czy hostingu.  

7. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO.  

8. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres wykonania 

Umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne, przedawnienia roszczeń. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu.  

11. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia Umowy. 

Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.  

13. Dane osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 

organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki 

Administratora. 
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