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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (aktualizacja 26.07.2019 r.)
NUMER SPRAWY: DOP/2/07/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów
osobowych na okres 36 miesięcy od daty wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Wkład własny Zamawiającego wynosi 0%.
3. Odbiór samochodów w siedzibie Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2019 r.
5. Nie dopuszcza się dostawy samochodów powystawowych i testowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek napraw pojazdów poza autoryzowanymi stacjami obsługi
producenta samochodów.
7. W ramach usługi najmu Wykonawca zapewni niżej wymienione usługi:
a. Ubezpieczenie wynajmowanych pojazdów – pełny pakiet OC, NW, AC - bez udziału własnego
Zamawiającego oraz franszyz redukcyjnej i integralnej z wykupioną amortyzacją części w szkodach przez
cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance
(zakres terytorialny Unia Europejska obejmującego również awarie techniczne, bez limitu kilometrów),
brak kar umownych lub innych opłat wynikających ze szkodowości pojazdu,
b. Obsługę serwisową – naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, blacharsko lakiernicze oraz pozostałe nie
objęte gwarancją wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi
producenta samochodu z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe badania techniczne, przeglądy
okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej ASO producenta
samochodu na terenie: Sopotu lub Gdyni lub Gdańska,
c. Samochód zastępczy o tej o klasie nie niższej wg. SAMAR niż klasa samochodu będącego przedmiotem
najmu i roczniku nie starszym niż 1 rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego – dostępny
w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego
się ponad 24 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od
pracy, bez ograniczeń czasowych, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez
Zamawiającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
d. Serwis ogumienia (zapewnienie kompletów opon - letnich i zimowych odpowiadających limitowi
kilometrów dla każdego z samochodów określonych przez Zamawiającego) – sezonowa wymiana
opon (opony letnie i zimowe) zgodne z parametrami zalecanymi przez producenta samochodu,
składowanie opon nieużytkowanych (w danym sezonie), dwa komplety opon (letnie i zimowe)
przechowywanie i wymiana w ASO producenta samochodu na terenie: Sopotu lub Gdyni lub Gdańska.
8. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny, wszystkie komplety
kluczyków dostarczane przez producenta, polisę potwierdzającą zawarcie umowy pełnego ubezpieczenia
OC, pełnego ubezpieczenia AC „bez udziału własnego” (w tym w szczególności: od kradzieży, wypadku,
pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia lub najechania na przeszkodę ruchomą lub nieruchomą) i
NNW (OC, AC i NNW obejmujących również zagranicę), jak również Assistance i Assistance w ruchu
zagranicznym, instrukcję obsługi, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji, kopię dokumentu gwarancji
wystawionego przez producenta samochodu.
9. Samochód powinien być wyposażony w wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie
montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu. Nie dopuszcza się
montażu akcesoriów firm trzecich w elementach wyposażenia opisanych jak fabryczne.
10. Prognozowany przebieg każdego z samochodów w okresie 3 lat: do 120 000 km.
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11. Samochody i ich wyposażenie muszą być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi
przepisami obwiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego.
12. Zamawiający jest odpowiedzialny jedynie za wykonywanie czynności obsługi codziennej oraz utrzymania
czystości.
13. Do czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt 12 powyżej zalicza się czynności wykonywane
w zakresie określonym instrukcją obsługi samochodu, a w szczególności kontrolę poziomu oleju, płynu
hamulcowego, cieczy chłodzącej, wodnego roztworu mocznika redukującego emisję tlenków azotu
(o ile samochód jest wyposażony w ten system) i płynu do spryskiwaczy, wizualną kontrolę stanu
ogumienia i ciśnienia, kontrolę działania oświetlenia zewnętrznego samochodu w tym świateł
sygnalizacyjnych oraz kontrolę działania sygnału dźwiękowego. Wykonawca pokrywa koszty związane z
uzupełnieniem oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, oraz wymiany piór wycieraczek, dywaników
i oświetlenia zewnętrznego w tym świateł sygnalizacyjnych.
14. Zamawiający nie dopuszcza aby samochody były wyposażone w system monitorujący i przekazujący
położenie lub inne parametry samochodu na serwery zewnętrzne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
fabrycznie zamontowanych systemów np. nawigacji satelitarnej lub telematycznych w zakresie w jakim
wymagane jest prawidłowe działanie tych systemów pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika
pojazdu (Zamawiającego) w tym zakresie.
15. Uwaga! – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie należy traktować
jako minimalne.
Specyfikacja techniczna:
- ilość: 2 sztuki
- nadwozie - sedan
- napęd hybrydowy
- skrzynia biegów - automatyczna
- pojemność skokowa powyżej 2450cm3
- emisja CO2(g/km) WLTP poniżej 128(g/km)
- długość pojazdu nie mniejsza niż 4870mm, nie większa niż 5000mm
- rozstaw osi minimum 2810mm
- rok produkcji 2019
- liczba miejsc - 5
- łączna maksymalna moc układu hybrydowego powyżej 200KM
- gwarancja fabryczna 3 lata lub 100 000km
- układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych
- układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
- układ rozpoznawania znaków drogowych
- system monitorowania martwego pola w lusterkach
- wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie
- 7 poduszek powietrznych
- system monitorowania ciśnienia w oponach
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu
- inteligentny tempomat adaptacyjny
- uruchamianie silnika przyciskiem
- elektryczne szyby przednie i tylne
- elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne
- klimatyzacja automatyczna trzystrefowa
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- rolety bocznych szyb tylnych
- elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby
- fabryczna kamera cofania
- fabryczne czujniki parkowani tylne i przednie
- światła główne, do jazdy dziennej, przeciwmgielne oraz tylne lampy w technologii LED
- podgrzewane fotele przednie
- fotel kierowcy i pasażera z elektryczna regulacją
- nawigacja
- kolor nadwozia: brąz – lakier metalizowany
- tapicerka: skórzana (kolor czarny lub jasny)
UWAGA! WYJĄTKOWO W ZAKRESIE I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY W UZASADNIONYCH
PRZYPADKACH
DOPUSZCZA
DOSTARCZENIE
PRZEZ
WYKONAWCÓW
SAMOCHODÓW
PRZEDKONTRAKTOWYCH NA OKERES NIE DŁUŻSZY NIŻ 60 DNI (DO MOMENTU DOSTAWY SAMOCHODÓW
DOCELOWYCH). SAMOCHODY PRZEDKONTRAKTOWE WINNY BYĆ W KLASIE ZBLIŻONEJ DO SAMOCHODÓW
DOCELOWYCH, O ZBLIŻONYM WYPOSAŻENIU. SAMOCHODY PRZEDKONTRAKTOWE WINNY BYĆ
WYPRODUKOWANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU, PRZEBIEG DO 90 000,00 KM. WYKONAWCA WINIEN
UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO KAŻDEGO EGZEMPLARZA SAMOCHODU
PRZEDKONTRAKTOWEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO. WYKONAWCA
NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJACEGO JEST ZOBOWIĄZANY W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DO WYMIANY
SAMOCHODU PRZEDKONTRAKTOWEGO NA INNY EGZEMPLARZ W TERMINIE DO 2 DNI OD WPŁYWU
WNIOSKU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO.
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 d DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA (aktualizacja 26.07.2019 r.)
NUMER SPRAWY: DOP/2/07/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów
osobowych na okres 36 miesięcy od daty wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Wkład własny Zamawiającego wynosi 0%.
3. Odbiór samochodów w siedzibie Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2019 r.
5. Nie dopuszcza się dostawy samochodów powystawowych i testowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek napraw pojazdów poza autoryzowanymi stacjami obsługi
producenta samochodów.
7. W ramach usługi najmu Wykonawca zapewni niżej wymienione usługi:
a. Ubezpieczenie wynajmowanych pojazdów – pełny pakiet OC, NW, AC - bez udziału własnego
Zamawiającego oraz franszyz redukcyjnej i integralnej z wykupioną amortyzacją części w szkodach przez
cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance
(zakres terytorialny Unia Europejska obejmującego również awarie techniczne, bez limitu kilometrów),
brak kar umownych lub innych opłat wynikających ze szkodowości pojazdu,
b. Obsługę serwisową – naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, blacharsko lakiernicze oraz pozostałe nie
objęte gwarancją wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi
producenta samochodu z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe badania techniczne, przeglądy
okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej ASO producenta
samochodu na terenie: Sopotu lub Gdyni lub Gdańska,
c. Samochód zastępczy o tej o klasie nie niższej wg. SAMAR niż klasa samochodu będącego przedmiotem
najmu i roczniku nie starszym niż 1 rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego – dostępny
w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego
się ponad 24 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od
pracy, bez ograniczeń czasowych, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez
Zamawiającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
d. Serwis ogumienia (zapewnienie kompletów opon - letnich i zimowych odpowiadających limitowi
kilometrów dla każdego z samochodów określonych przez Zamawiającego) – sezonowa wymiana
opon (opony letnie i zimowe) zgodne z parametrami zalecanymi przez producenta samochodu,
składowanie opon nieużytkowanych (w danym sezonie), dwa komplety opon (letnie i zimowe)
przechowywanie i wymiana w ASO producenta samochodu na terenie: Sopotu lub Gdyni lub Gdańska.
8. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny, wszystkie komplety
kluczyków dostarczane przez producenta, polisę potwierdzającą zawarcie umowy pełnego ubezpieczenia
OC, pełnego ubezpieczenia AC „bez udziału własnego” (w tym w szczególności: od kradzieży, wypadku,
pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia lub najechania na przeszkodę ruchomą lub nieruchomą) i
NNW (OC, AC i NNW obejmujących również zagranicę), jak również Assistance i Assistance w ruchu
zagranicznym, instrukcję obsługi, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji, kopię dokumentu gwarancji
wystawionego przez producenta samochodu.
9. Samochód powinien być wyposażony w wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie
montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu. Nie dopuszcza się
montażu akcesoriów firm trzecich w elementach wyposażenia opisanych jak fabryczne.
10. Prognozowany przebieg każdego z samochodów w okresie 3 lat: do 75 000 km.
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11. Samochody i ich wyposażenie muszą być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi
przepisami obwiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego.
12. Zamawiający jest odpowiedzialny jedynie za wykonywanie czynności obsługi codziennej oraz utrzymania
czystości.
13. Do czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt 12 powyżej zalicza się czynności wykonywane
w zakresie określonym instrukcją obsługi samochodu, a w szczególności kontrolę poziomu oleju, płynu
hamulcowego, cieczy chłodzącej, wodnego roztworu mocznika redukującego emisję tlenków azotu
(o ile samochód jest wyposażony w ten system) i płynu do spryskiwaczy, wizualną kontrolę stanu
ogumienia i ciśnienia, kontrolę działania oświetlenia zewnętrznego samochodu w tym świateł
sygnalizacyjnych oraz kontrolę działania sygnału dźwiękowego. Wykonawca pokrywa koszty związane z
uzupełnieniem oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, oraz wymiany piór wycieraczek, dywaników
i oświetlenia zewnętrznego w tym świateł sygnalizacyjnych.
14. Zamawiający nie dopuszcza aby samochody były wyposażone w system monitorujący i przekazujący
położenie lub inne parametry samochodu na serwery zewnętrzne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
fabrycznie zamontowanych systemów np. nawigacji satelitarnej lub telematycznych w zakresie w jakim
wymagane jest prawidłowe działanie tych systemów pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika
pojazdu (Zamawiającego) w tym zakresie.
15. Uwaga! – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie należy traktować
jako minimalne.
Specyfikacja techniczna:
- ilość: 4 sztuki
- nadwozie 5-drzwiowe
- napęd hybrydowy
- skrzynia biegów - automatyczna
- pojemność skokowa powyżej 1450cm3
- emisja CO2(g/km) WLTP poniżej 115(g/km)
- minimalny promień skrętu – nie większy niż 4.9m
- długość pojazdu nie mniejsza niż 3800mm, nie większa niż 3990mm
- rok produkcji 2019
- liczba miejsc - 5
- łączna maksymalna moc układu hybrydowego – od 95KM do 115KM
- gwarancja fabryczna 3 lata lub 100 000km
- układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
- układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
- układ rozpoznawania znaków drogowych
- 7 poduszek powietrznych
- system monitorowania ciśnienia w oponach
- czujnik deszczu
- tempomat
- elektryczne szyby przednie
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- fabryczna kamera cofania
- światła przednie przeciwmgielne
- kolor czarny lub brąz – lakier metalizowany
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UWAGA! WYJĄTKOWO W ZAKRESIE IV CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY W UZASADNIONYCH
PRZYPADKACH
DOPUSZCZA
DOSTARCZENIE
PRZEZ
WYKONAWCÓW
SAMOCHODÓW
PRZEDKONTRAKTOWYCH NA OKERES NIE DŁUŻSZY NIŻ 60 DNI (DO MOMENTU DOSTAWY SAMOCHODÓW
DOCELOWYCH). SAMOCHODY PRZEDKONTRAKTOWE WINNY BYĆ W KLASIE ZBLIŻONEJ DO SAMOCHODÓW
DOCELOWYCH, O ZBLIŻONYM WYPOSAŻENIU. SAMOCHODY PRZEDKONTRAKTOWE WINNY BYĆ
WYPRODUKOWANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU, PRZEBIEG DO 90 000,00 KM. WYKONAWCA WINIEN
UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO KAŻDEGO EGZEMPLARZA SAMOCHODU
PRZEDKONTRAKTOWEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO. WYKONAWCA
NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJACEGO JEST ZOBOWIĄZANY W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DO WYMIANY
SAMOCHODU PRZEDKONTRAKTOWEGO NA INNY EGZEMPLARZ W TERMINIE DO 2 DNI OD WPŁYWU
WNIOSKU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO.
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