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I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zamawiającym jest Nowy Teatr  

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

REGON: 141245324   NIP: 521 346 82 44 

telefon/fax: (22) 849 35 53 

e-mail: sekretariat@nowyteatr.org 

strona internetowa: https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne  

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-

publiczne SWZ zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu 

terminu składania ofert. 

  

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CPV 34.13.00.00-7    Pojazdy silnikowe do transportu towarów. 

CPV 66.11.40.00 Usługi leasingu. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu 

dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Nowego Teatru w Warszawie. 

      Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Nabycie przez Wykonawcę 1 (słownie: jeden) samochodu dostawczego opisanego w pkt. I 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; 

2) Oddanie samochodu opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od 

dnia wydania do dnia przeniesienia własności, 

3) Przeniesienie własności samochodu opisanego w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących 

przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej 

wraz z ceną wykupu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt. 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. W przypadku gdy w SWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia używanych do realizacji zamówienia materiałów należy rozumieć, zgodnie z 

przepisem art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

mailto:sekretariat@nowyteatr.org
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
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określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i 

funkcjonalnych. Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji przedmiot zamówienia określony został przez 

wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, to Zamawiający 

dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, 

jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów produktów 

wskazanych za pomocą znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin realizacji dostawy: do 26 tygodni od daty podpisania umowy. 

3. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 36 miesięcy. 

 

 

V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ 

 

VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA I PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w SWZ oraz nie podlegają wykluczeniu stosowanie do art. 108 ust. 1 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 4-10, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Pzp, t.j.: 

1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i jest 

wpisany do odpowiedniego rejestru. 

2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – posiadają doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie), zrealizował co najmniej trzy umowy leasingu (finansowego lub operacyjnego) lub 

umowy najmu długoterminowego środków transportu o łącznej wartości każdego z tych zamówień 

co najmniej 150.000,00 zł. W wypadku umowy leasingu jest to wartość całkowitego kosztu 

leasingu; w wypadku umowy najmu długoterminowego jest to wartość wynajmowanego środka 

transportu powiększona o wartość zsumowanej miesięcznej opłaty (czynszu) w okresie wynajmu, 

lecz nie dłuższym niż 36 miesięcy.   
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4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 (słownie: 

jedną) osobą spełniającą następujące wymagania Zamawiającego do realizacji zamówienia: 

 

- co najmniej jedna z osób wykonująca zadania na rzecz Wykonawcy musi posiadać co najmniej 

2-letnie doświadczenie w obsłudze leasingobiorców (leasing finansowy lub operacyjny) lub w 

obsłudze najemców (wynajem długoterminowy) środków transportu. 

 

5) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 

- ważne ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych).  

- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 

VII SWZ. 

 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.  

 

1. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania 

ofert następujące dokumenty: 
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1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oryginał); 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego osoby (jeśli dotyczy).  

 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień składania, 

następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:  

 

1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych umów leasingu (operacyjnego lub finansowego) lub 

wynajmu długoterminowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składnia ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej trzy 

umowy leasingu (finansowego lub operacyjnego) lub wynajmu długoterminowego środków 

transportu o łącznej wartości brutto każdego z tych zamówień co najmniej 150.000,00 zł. z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane (w tym np. podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbiorów końcowych 

przedmiotu leasingu), 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4  do SWZ 

b) Wykaz osób, przeznaczonych do wykonania zamówienia, spełniających wymagania 

Zamawiającego do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego 

(wskazanych w rozdz. VI ust.2 pkt 3 SWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ 

c) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 

co najmniej 150.000,00 zł wraz z dowodem opłaty. 

d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 150.000,00 zł, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

 

2) Brak podstaw wykluczenia: 

 

a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeśli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji. 

b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
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z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SWZ (oryginał). 

 

lub odpowiadające im dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) 

 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w Roz. VII ust.1 pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

  

 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Roz. VII ust.1 pkt 1), także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (oświadczenie, o którym mowa w Roz. VII ust. 

1 pkt 2) SWZ); 

 

VIII. ŚRODKI KOMUNIKACJI. 

 

1. Informacje ogólne: 

1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 

2) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w Roz. VII ust. 1 pkt 1), a także jeśli dotyczy – w Rozdz. 

VII ust. 1 pkt 2 SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: „formularz złożenia”, „formularz zmiany”, „formularz wycofania oferty lub wniosku” 

oraz „formularz do komunikacji”. 

4) Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje, że wymagania techniczne i organizacyjne 

związane z korzystaniem w/w platform elektronicznych, w tym z wysyłaniem i odbieraniem 

korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych i oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 

2415 z późn. zm.), to jest:  

a) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta składane są w oryginale w formie elektronicznej, 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

b) Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 

oświadczenia, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z 

oryginałem.  

c) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.   

2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postepowania dla niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia jest dostępny na liście wszystkich postepowań na miniPortalu oraz przyjmują 

następującą postać: identyfikator postępowania – d7eb4f18-8bdd-44a4-b45e-017f5de805a6 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

oferty w niniejszym postępowaniu:  

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający 

zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje 

wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż 

złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) 

oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w SWZ nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków wskazanych w ust. 3):  

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się elektronicznie 

za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

lub 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: pawel.kamionka@nowyteatr.org 

5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org
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6. Zamawiający upoważnia następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

• Paweł Kamionka (e-mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org).  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 grudnia 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia w 

formie w elektronicznej, tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem 

postanowień art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą̨ wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 

być czytelny. 

5. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się z 

tłumaczeniem na język polski. 

6. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostepnienia innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż 

zastrzeżone informacje stanowią̨ tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; 

„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki 

zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

8. Brak możliwości dostępu przez Zamawiającego do oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (np.: zamieszczenie plików uniemożliwiających ich odczytanie przez Zamawiającego; 

zamieszczenie plików posiadających dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające Zamawiającemu 

odczytanie treści tych plików), stanowi o niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w treści SWZ z załącznikami lub innych dokumentach zamówienia.  

XI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 9 listopada 2021 roku do godziny 12:00 na zasadach 

opisanych w Roz. VIII SWZ.  

mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org
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2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2021 r. o godzinie 12:30 za pomocą̨ aplikacji do 

szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

9. Otwarcie ofert jest niejawne, publiczne otwarcie ofert nie będzie organizowane.  

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.  

 

1. W formularzu oferty należy podać w walucie polskiej (PLN): wartość bez podatku VAT oraz cenę z 

podatkiem VAT (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT, którą Zamawiający jest obowiązany 

zapłacić za przedmiot zamówienia. 

2. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwą 

zostanie przyjęta cena podana cyfrowo.  

4. Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych 

postanowieniach umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 5 do SWZ.   

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można zmienić po 

upływie terminu otwarcia ofert. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.  

7. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przewidzianymi w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  

         WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  

         OCENY OFERT. 

 

1. I Etap: 

Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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1.1. Zamawiający poprawi w ofercie; 

1.1.1     oczywiste omyłki pisarskie, 

1.1.2    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   

             dokonanych poprawek, 

1.1.3    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych  

  zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

1.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

1.3.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.1.3 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie 

jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

 

2. II Etap: 

 

Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg następującego kryterium:  

 

2.1. Kryteria oceny oferty: 

1. Pierwszym kryterium wyboru oferty jest cena urządzenia – 60% 

 

  Cn 

C =                  x 100 pkt x 60% 

             Co 

  

C -  ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę̨.  

Cn -  najniższa cena oferty spośród ważnych ofert. 

Co -  cena oferty ocenianej (badanej).  

 

 Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

 

2. Drugim kryterium wyboru oferty jest całkowity koszt leasingu (warunki finansowe) – 30%. 

 

  Ln 

L =                  x 100 pkt x 30% 

             Lo 

 L -  ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę̨.  

Ln -  najniższy koszt leasingu spośród ważnych ofert. 

Lo -  koszt leasingu oferty ocenianej (badanej).  

 

Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 

 

3. Trzecim kryterium wyboru oferty jest termin dostawy – 10%.     

 

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy maksymalnie 26 tygodni od dnia podpisania 

umowy.  

Uwaga: dzień podpisanie umowy jest dniem rozpoczęcia pierwszego tygodnia terminu.  
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Sposób przyznawania punktów:  

Spełnienie warunku maksymalnego terminu dostawy (26 tygodni) oceniane jest jako 0 pkt. 

Za każde skrócenie terminu dostawy o jeden tydzień, Zamawiający przyznaje 1 pkt., przy czym 

skrócenie terminu dostawy o więcej niż 10 tygodni nie skutkuje uzyskaniem dodatkowych punktów, 

tzn. najkrótszy punktowany maksymalnie termin dostawy (10 pkt) wynosi 16 tygodni. 

 

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia na wykonanie oferty Wykonawcy, który spełniając warunki 

opisane w ogłoszeniu, opisie przedmiotu zamówienia otrzyma najwyższą liczbę punktów po 

zsumowaniu liczby punktów ze wszystkich kryteriów oceny oferty (wskazanych w ust. 2.1 pkt. 1-3 

niniejszego rozdziału). 
 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  

        WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

        PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu pełnomocnictwa dla osoby/osób 

podpisującej umowę (jeśli uprawnienie tej/tych osób/osoby nie wynika z dokumentów 

dostarczonych Zamawiającemu w trakcie postępowania). 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy.  

XVII. ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany zawartej 

umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości 

zmiany, w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku VAT: cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w 

wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę 

podatku VAT, 

2) zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” 

rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, 

zamkniecie granic, strajki, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii i związane z nimi 

obostrzenia prawne: zmniejszenie zakresu świadczonych usług w sposób wskazany przez 

Zamawiającego ze względu na zmniejszone potrzeby Zamawiającego;  

2. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach 

określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 b) i c), pkt. 3 oraz pkt. 4, jak też art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy zostaną wprowadzone postanowienia  

o odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy podmiotów składających ofertę wspólną.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia 

Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Rozdziale 2 

„Postępowanie odwoławcze” ustawy Pzp.  

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE I POSTANOWIENIA.  

1. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, 

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 

mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, 

w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Informacje dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową:  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:  

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, w 

przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia 

na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub 

instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana 

wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych 

właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 

nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub 

instalacji.  

5. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
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XX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została opublikowana przez Zamawiającego i jest dostępna 

pod adresem: https://nowyteatr.org/pl/polityka-prywatnosci  

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ. 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, 

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych dostaw, 

Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy leasingowej  

Załącznik nr 6 – Wykaz osób, przeznaczonych do wykonania zamówienia, 

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowych polega Wykonawca, do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

  

https://nowyteatr.org/pl/polityka-prywatnosci
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

I. Samochód dostawczy – 1 szt.  

1. Wymagania: 

1) Nadwozie: furgon – przedział pasażerski, 2 rzędy siedzeń (I rząd – oddzielne fotele dla kierowcy i 

pasażera; drugi rząd - trzy miejsca dla pasażerów). Szyby w części dla pasażerów w II rzędzie 

przyciemnione (zatrzymujące od 50 do 80% światła). Przestrzeń́ pomiędzy rzędami siedzeń nie 

oddzielona przegrodą. Przestrzeń ładunkowa nieszklona. 

2) Kolor nadwozia: szary 

3) Rodzaj silnika: diesel  

4) Pojemność skokowa silnika: do 3000 cm3  

5) Moc silnika – minimum 135 KM.  

6) Skrzynia biegów manualna - 6 biegów do przodu.  

7) Minimalne wymiary użytkowe skrzyni ładunkowej: długość – 2,5 m; szerokość – 1,75 m; wysokość 

– 1,8 m 

8) Drzwi dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń od strony prawej  

9) Tylne drzwi dwuskrzydłowe do przedziału ładunkowego pełne nieszklone z blokadą ryglowania 

jednego skrzydła przez drugie, z zawiasami o sworzniach zabezpieczających przed wybiciem, drzwi 

powinny być wyposażone w dodatkowy zamek o rosnącej odporności na otwarcie (minimum klasy 

A).  

10) Czujnik sygnalizacji alarmowej powodujący przekazanie stosownego sygnału do zadziałania alarmu 

optycznego i dźwiękowego przy niekontrolowanym otwieraniu drzwi tylnych lub ich nie 

zamknięciu.  

11) Możliwość otwierania drzwi tylnych o kąt 2700 z blokadą w położeniach: 900, 1800, 2700  

12) Tapicerka ciemna, materiał welur.  

13) Pełna ścianka działowa między przedziałem ładunkowym a pasażerskim.  

14) Masa całkowita pojazdu nie większa niż 3500 kg.  

15) Wzmocnione zawieszenie.  

16) Komora silnika zabezpieczona czystym urządzeniem gaśniczym.  

17) Fotel kierowcy z regulacją elektryczną wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego.  

18) Dostosowany drugi rząd siedzeń w taki sposób, aby 3 osoby, bez pogarszania ich komfortu przez co 

najmniej 8 godzin, mogły wykonywać zadania przewozowe.  

19) Hak holowniczy wraz z instalacją, umożliwiający ciągnięcie przyczepy 750 kg. 

 

2. Wymagane wyposażenie: 

 

1) Wspomaganie układu kierowniczego.  

2) Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.  

3) Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą jak zamontowane w samochodzie opony letnie (z wkładem 

balistycznym lub systemem równoważnym). Dostęp do koła zapasowego bez konieczności 

otwierania przedziału ładunkowego.  

4) Komplet kół zimowych.  

5) Opony (letnie i zimowe) w chwili odbioru nie mogą̨ być starsze niż 12 miesięcy.  

6) Ogumienie letnie i zimowe powinno umożliwić́ jazdę̨ po zniszczeniu opony do min. 15 km z 

prędkością̨ do 50 km/h (wkładki balistyczne lub system równoważny).  

7) Układy ABS i ESP.  

8) Poduszki i kurtyny powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera przedniego fotela.  

9) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.  

10) Klimatyzacja automatyczna i ogrzewanie z nawiewem na przód i przedział pasażerski.  
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11) Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich.  

12) Komputer pokładowy.  

13) Zestaw czujników cofania przód i tył (po min. 4 czujki).  

14) Kamera cofania. 

15) Zestaw głośno mówiący.  

16) Światła przeciwmgłowe przednie.  

17) Radioodtwarzacz CD i Bluetooth. 

18) Dywaniki gumowe do przedziału pasażerskiego.  

19) Apteczka pierwszej pomocy. 

20) Mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w przedziale pasażerskim.  

21) Centralny zamek na drzwi kierowcy i pasażerów – sterowany pilotem. Drzwi przestrzeni ładunkowej 

sterowane oddzielnie z tego samego pilota (w zestawie 3 piloty i 3 pary kluczyków).  

22) Zagłówki foteli przednich i tylnych z regulowaną wysokością̨.  

23) Elektroniczny system antykradzieżowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem oraz systemem 

zabezpieczenia wnętrza (sygnał dźwiękowy z własnym zasilaniem) sterowany z pilota centralnego 

zamka.  

24) Gniazdo zapalniczki zamocowane w przestrzeni ładunkowej w miejscu umożliwiającym podłączenie 

przy załadowanej przestrzeni ładunkowej zasilanie bez względu na położenie włącznika zapłonu o 

prądzie obciążenia min. 10A.  

25) Dwa gniazda zapalniczki zamocowane w przedziale pasażerskim zasilane bez względu na położenie 

włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10A  

26) Zestaw narzędzi (zamontowany w przedziale pasażerskim).  

27) Wbudowana fabrycznie nawigacja GPS. 

28) Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej wraz z pasami mocującymi po 3 szt. 

wzdłuż i 3 szt. w poprzek.  

29) Okładzina ścian bocznych przestrzeni ładunkowej zabudowana na całej wysokości, trwała i 

zmywalna.  

30) Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona materiałem antypoślizgowym.  

31) Gaśnica (2 szt.) na zamienniki halonu 2kg. Mocowane 1 w kabinie, 1 w przestrzeni ładunkowej.  

32) Trójkąt ostrzegawczy.  

33) Zdalny lokalizator GPS. 

34) Tempomat. 

35) Duży podłokietnik między przednimi siedzeniami z funkcją „organizera”. 

 

3. Wymagania techniczne dla nawigacji GPS:  

 

1) Min. 4.3 calowy wyświetlacz  

2) Nośnik danych – wewnętrzna pamięć. Karta pamięci micro SD.  

3) Pojemność nośnika co najmniej 4 GB.  

4) Przewodnictwo głosowe w języku polskim  

5) Obszar objęty mapą:  

- Polska,  

- pozostałe kraje Europy  

6) Funkcje nawigacji min.:  

• najszybsza trasa  

• najkrótsza trasa  

• asystent pasa skrętu  

• informacje o ograniczeniach prędkości  

• informacje o fotoradarach  

• wyświetlanie map w trybie 3 – wymiarowym  

• graficzne przedstawienie min 3 alternatywnych tras  

• omijanie dróg płatnych  
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4. Warunki ogólne: 

1) Termin dostawy nie dłuższy niż 26 tygodni od daty podpisania umowy. 

2) Gwarancja na samochód i wyposażenie – co najmniej 36 miesięcy. 

3) Samochód musi posiadać poprawne (zgodne z wytycznymi) oznaczenia CE, jeśli przepisy UE 

wymagają takiego oznaczenia oraz musi posiadać deklarację zgodności WE (EU), jeśli przepisy 

UE wymagają takiej deklaracji.  

4) Autoryzowana stacja (punkt) serwisowa samochodu musi znajdować się na terenie Polski. 

5) do Ofert należy dołączyć:  

- Karty katalogowe oferowanego samochodu zawierające parametry techniczne samochodu. 

Nie są wymagane karty katalogowe do drobnych elementów wyposażenia (dopuszczalne są 

karty katalogowe w języku angielskim). 

- Deklarację zgodności WE (EU), jeśli przepisy wymagają lub dopuszczają taką deklarację. 

Dopuszczalne są deklaracje zgodności w języku angielskim. 

- Inne wymagane przez prawo dokumenty. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: warunki leasingu 

 

1. Leasing rozliczany w złotych polskich (PLN). 

2. Okres leasingu: 36 miesięcy. 

3. Liczba rat leasingowych: 35. 

4. Oprocentowanie rat miesięcznych stałe w okresie obowiązywania umowy. 

5. Opłata wstępna, raty leasingowe oraz cena wykupu zostaną przedstawione w harmonogramie spłat 

jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu; płatność rat – 14 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Opłata wstępna zostanie zapłacona niezwłocznie 

po podpisaniu umowy leasingu. 

6. Wydanie urządzenia w terminie do 26 tygodni od daty podpisania umowy leasingu operacyjnego. 

7. Całkowity koszt leasingu (łącznie z ceną wykupu i innymi opłatami) nie wyższy niż 3% tzn. 

całkowity koszt leasingu (określony w złożonej ofercie przez Wykonawcę) nie może przekroczyć 

103% wartości urządzenia.  

Uwaga: Całkowity koszt leasingu powinien zawierać także wszelkie przewidywane przez 

Wykonawcę opłaty i prowizje wynikające z posprzedażowej obsługi umowy leasingu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie warunków finansowania oraz 

harmonogramu rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy począwszy od następnego 

miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

............................................................................................................................. 

Adres*: ............................................................................................................... 

tel.* .........…………................………………………………………………… 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

e-mail*: .................................................................................................................. 

*     w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

Wykonawca jest*:  

□ mikro □ małym □ średnim przedsiębiorcą □ osobą prowadzącą jednoosobową działalność  

gospodarczą □ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 
*  zaznaczyć właściwe 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 

02-513 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na realizację następującej dostawy:  

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Nowego 

Teatru w Warszawie. 

Oświadczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu 

(Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ). 

Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby powołujmy się na zasadach określonych w 

ogłoszeniu o zamówieniu (SWZ), będą podwykonawcami: 

 

1) ………………………………… - następujących część zamówienia …… 

2) ………………………………… - następujących część zamówienia ……* 

 
* wypełnić, jeżeli dotyczy; należy podać firmę podwykonawcy i określić część zamówienia, której wykonanie zostanie 

powierzone danemu podwykonawcy  

Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby nie powołujmy się w niniejszym postępowaniu, 

będą podwykonawcami: 

1) ………………………………… - następujących części zamówienia: .... 

2) ………………………………… - następujących części zamówienia:  ....* 

 
* wypełnić, jeżeli dotyczy; należy podać firmę podwykonawcy i określić część zamówienia, której   

   wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy.  
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu 

o zamówieniu (SWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektowanymi postanowieniami 

umowy, na następujących warunkach: 

 

a) Cena przedmiotu zamówienia (urządzenia):  

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: ………………………………….….),  

 netto: .................................... zł  (słownie zł:  ......................................................), 

 w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł:  ......................................................). 

 

b) Całkowity koszt leasingu (warunki finansowe):  

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: …………………………………….),  

 netto: .................................... zł  (słownie zł:  ......................................................), 

 w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł:  ......................................................). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu rat leasingowych (wraz z opłatą 

wstępną i ceną wykupu) na cały okres obowiązywania umowy (Załącznik nr 1 do oferty – UWAGA! 

Prosimy o podpisanie harmonogramu jako części oferty). 

 

c) Termin dostawy … (słownie:……………………………) tygodni. 

 

2. Oświadczam(y), że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Zobowiązuję(my) się realizować zamówienie zgodnie z terminami przewidzianymi  

w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z SWZ otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych 

postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w Roz. IX ust. 1. 

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do ….. informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią 

Załącznik nr 5 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, 

do której zostaną wprowadzone ww. postanowienia, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Ofertę niniejszą składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) Harmonogram rat leasingowych 

2) Oświadczenia 

3) …………………… 

 

………………. dnia ……… ………. … 

 

…………………………………..                                                
(podpis i imienna pieczęć  

                                               upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

w postępowaniu na zamówienie publiczne pod nazwą:  

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Nowego 

Teatru w Warszawie” 

 

UWAGA! Należy wypełnić i podpisać wszystkie 4 (cztery) oświadczenia. Dokument ma 3 strony! 

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

Wykonawca oświadcza, że ubiegając się o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach leasingu 

operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Nowego Teatru w Warszawie  

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 oraz 

rozdziale VI ust. 2, tj: 

1) prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisany do odpowiedniego rejestru; 

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia*, 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

      oraz 

 

4)  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-

10 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA! Brak skreślenia będzie rozumiany przez Zamawiającego jako złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

                  

                                                                                ............................................................. 

      ........................, dn..........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

Uwaga: 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie na 

niniejszym wzorze składa każdy wykonawca w zakresie pkt. 4, zaś pełnomocnik w zakresie pkt. 1 - 3 co do 

wszystkich wykonawców łącznie. 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 oraz rozdziale VI ust. 2, polega na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

..…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………....………………………………………………………….

………………………………………………………………………………,  

w następującym zakresie:  

…………………………………………..………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………....………………

……………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………………….……………………..… 

……………………………………………………………………….……………………..… 

…………………………………………………………………….…………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z SWZ. 

Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp 

 

 

 

                                                                                ............................................................. 

      ........................, dn. .........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Wykonawca oświadcza, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………………….……………………..… 

…………………………………………………………………….…………………………………..……… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z SWZ. 

 

 

 

                                                                                ............................................................. 

      ........................, dn. .........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 

 

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

                                                                                ............................................................. 

      ........................, dn. .........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SWZ   

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 

stosownie do rozdziału VI ust. 2 pkt 3 SWZ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą: 

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Nowego 

Teatru w Warszawie” oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) następujące dostawy: 

UWAGA! Wykonawca powinien wskazać co najmniej 3 zrealizowane umowy leasingu finansowego lub 

operacyjnego środków transportu / wynajmu długoterminowego środków transportu o łącznej wartości 

brutto każdego z tych zamówień co najmniej 150.000,00 zł brutto: 

 

 

 
 

Lp. 

 

Zamawiający, na rzecz 

którego dostawy zostały 

wykonane 

 

Data i miejsce 

wykonania 

 

Wartość 

zamówienia 

Opis zamówienia 

Wykonywanego 

przez Wykonawcę (przedmiot) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

    

 

Uwaga! 

Należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień 

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              ………………………………………………… 

                                       (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 do SWZ   

   

 Projektowane postanowienia umowy (dalej: PPU) 

 

Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy (dalej: SUW) 

stosowanej przez Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że do SUW muszą zostać wprowadzone następujące 

postanowienia: 

1) Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego (dalej: “Umowa”) jest dostawa urządzenia zgodnego ze 

specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 

ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu wraz z załącznikami, jak i pozostałymi warunkami SWZ 

wraz z załącznikami do SWZ. 

2) Wykonawca nabywa urządzenie na warunkach określonych przez Strony w celu oddania 

Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków zgodnie z Umową. Zamawiający dopuszcza 

sytuację, w której Wykonawca jest jednocześnie dostawcą urządzenia (producentem lub 

dystrybutorem urządzenia), jeżeli świadczy w zakresie swojej działalności usługę leasingu 

operacyjnego. 

3) Zamawiający jest samorządową instytucją artystyczną. Umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego, 

urządzenie będzie wykorzystywane, na potrzeby prowadzonej przez Zamawiającego działalności, w 

szczególności transportu scenografii spektakli teatralnych, również poza granicami Polski.  

4) Zamawiający będzie używał urządzenia i pobierał jego pożytki w ramach powyższej działalności. 

Wykonawca oświadcza, że zna sposób, w jaki rzecz będzie używana przez Zamawiającego.  

5) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na oddanie urządzenia do używania przez Zamawiającego 

osobie trzeciej oraz na zmiany miejsca używania urządzenia przez Zamawiającego.  

6) Wykonawca dokona wyboru urządzenia na podstawie specyfikacji określonej w załączniku nr 1 do 

SWZ. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z wyborem urządzenia, jego 

parametrami technicznymi i użytkownymi, warunkami i terminem dostawy, ubezpieczeniem 

urządzenia w transporcie oraz warunkami gwarancji.  

7) Z chwilą nabycia przez Wykonawcę przedmiotu leasingu na Zamawiającego przechodzą uprawnienia 

z tytułu wad (w tym z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości), z wyjątkiem uprawnienia Wykonawcy 

do odstąpienia od umowy sprzedaży urządzenia.  

8) Finansowanie w formie leasingu operacyjnego przebiega zgodnie z poniższymi zasadami: 

a. opłata początkowa płatna nie wcześniej niż 14 dni od dnia podpisania Umowy; 

b. opłaty z tytułu leasingu, zgodnie z harmonogramem rat leasingowych, określonym zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty, płatne są: na podstawie faktur wystawianych na 

koniec każdego miesiąca, z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania 

faktury (z wyłączeniem opłaty początkowej, opisanej w pkt a. powyżej oraz raty ostatniej, o 

której mowa w pkt c. poniżej). Harmonogram rat leasingowych stanowi załącznik do Umowy; 

c. ostatnia rata obejmuje ewentualne wyrównania oraz cenę (kwotę) wykupu i płatna jest nie 

wcześniej niż 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

d. w raty leasingowe wliczone są wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako 

korzystający, w szczególności: 

- koszt nabycia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (leasingu); 

- wszelkie należności z tytułu podatków; 

- inne opłaty wraz z opłatą za odbiór urządzenia, jakie powinien   

  uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy; 

- opłaty i prowizję przewidywane przez Wykonawcę, a wynikające m.in. z 

posprzedażowej obsługi Umowy 

9) Za dzień zapłaty ww. rat i opłat Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem przelewu. 
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10) Czas obowiązywania Umowy wynosi 36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo 

– odbiorczego do dnia przejścia na Zamawiającego prawa własności ww. urządzenia za zasadach 

określonych w pkt 11) poniżej, z zastrzeżeniem pkt 27) poniżej. 

11) Własność urządzenia, będącego przedmiotem Umowy, przechodzi na Zamawiającego z mocy 

Umowy: 

a. w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, 

będących przedmiotem leasingu, zgodnie z pkt 12) i lit. b. poniżej; 

b. pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ceny wykupu, która będzie płatna wraz z 

ostatnią ratą leasingową. 

12) Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a 

Zamawiającym daty i godziny odbioru. Do wydania przedmiotu Umowy może dojść wyłącznie w 

czasie godzin pracy Zamawiającego. 

13) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy wówczas, gdy: 

a. stwierdzi wady przedmiotu Umowy; 

b. przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ lub w ofercie 

Wykonawcy. 

14) W przypadku odmowy odbioru, o której mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu Umowy, zgodnego z SWZ lub ofertą Wykonawcy i 

wolnego od wad. 

15) Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym 

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

16) Za datę odbioru przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru 

przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń. 

17) Urządzenie podlega ubezpieczeniu przez cały okres trwania Umowy leasingu. Wykonawca oświadcza, 

że wyraża zgodę na ubezpieczenie urządzenia. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady 

likwidacji szkód określa Umowa ubezpieczenia zawarta przez Wykonawcę.  

18) Wyboru ubezpieczyciela dokonuje Wykonawca i ubezpiecza urządzenie na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wysokość ubezpieczenia będzie zgodna ze stawkami rynkowymi. W 

terminie 14 dni przed dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 

formie dokumentowej warunki ubezpieczenia wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Zamawiający 

zaakceptuje warunki lub zwróci do Wykonawcy z wnioskiem o wybór innego ubezpieczyciela.  

19) Wykonawca gwarantuje minimum 36 miesięcy gwarancji na urządzenie będące przedmiotem Umowy. 

Dokument gwarancji wydany zostanie w dniu zawarcia Umowy i stanowić będzie jej integralną część. 

20) Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej w momencie odbioru przedmiotu Umowy wskaże 

Zamawiającemu (w formie pisemnej wraz z poświadczeniem, że wskazana stacja serwisowa posiada 

autoryzację producenta samochodu) autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski, w którym przez 

cały czas obowiązywania Umowy na koszt Wykonawcy będą świadczone usługi przeglądów 

serwisowych urządzenia, będącego przedmiotem leasingu, w tym w szczególności: 

a. przeglądy okresowe; 

b. przeglądy gwarancyjne; 

c. wymiany i uzupełnienia płynów eksploatacyjnych;  

d. wymiany materiałów eksploatacyjnych; 

e. konserwacje; 

f. naprawy gwarancyjne. 

Koszty transportu urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego na terenie Polski ponosi 

Zamawiający.  

21) Usługi serwisowe, o których mowa powyżej, świadczone będą zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez producenta urządzenia, będącego przedmiotem leasingu. 
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22) W przypadku niemożności naprawy usterek w terminie 7 dni roboczych od momentu przyjęcia 

zgłoszenia przez punkt serwisowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt 

równoważne urządzenie zastępcze.  

23) Strony postanawiają, że Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego o 

zapłatę jakichkolwiek kar umownych z tytułu niniejszej Umowy.  

24) Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy leasingu w przypadku, gdy: 

a. Wykonawca nie dostarczy urządzeń, będących przedmiotem Umowy w terminie umówionym 

z Zamawiającym, zgodnie z pkt 12) powyżej; 

b. Wykonawca nie dostarczy urządzeń, będących przedmiotem Umowy w stanie wolnym od wad 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 14) powyżej; 

c. Wykonawca odmawia pokrycia kosztów usług przeglądów serwisowych. 

25) W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 24) powyżej, Zamawiający jest 

zobowiązany pokryć wyłącznie wymagalne raty leasingu oraz zwrócić Wykonawcy urządzenia, 

będące przedmiotem leasingu. 

26) Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do 

pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, innych niż te, o których mowa w pkt 25). W 

szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy różnicy między wartością 

urządzenia w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a wartością w dniu odstąpienia od Umowy.   

27) Umowa leasingu może zostać skrócona: 

a. na wiążący Wykonawcę wniosek Zamawiającego; 

b. pod warunkiem jednorazowej spłaty rat i opłat przez Zamawiającego; 

c. z zachowaniem obowiązujących przepisów Pzp oraz przepisów podatkowych. 

28) Zapłata opłat i rat określonych w pkt 8) powyżej wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne 

Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy leasingu. 

29) Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat 

leasingowych w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz 

Wykonawcy. Wzór deklaracji wekslowej stanowić będzie załącznik do Umowy.  

30) Strony ustalają, że w deklaracji wekslowej zostanie zawarte postanowienie o niemożliwości zbycia 

przez Wykonawcę weksla na rzecz osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do wpisania swoich 

danych jako podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić zapłata. Wykonawca będzie miał prawo wpisania 

sumy wekslowej w wysokości rat leasingowych, których termin spłaty już minął, a w dniu wystawienia 

weksla nie zostały jeszcze zapłacone przez Zamawiającego.    

31) Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci aktu 

notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575).  

32) Wykonawca ma prawo wykorzystać złożone zabezpieczenia wyłącznie przy dochodzeniu swoich 

roszczeń wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy.  

33) Zabezpieczenia ustanowione przez Zamawiającego wygasają z chwilą wykonania wszelkich 

zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca 

niezwłocznie zwróci Zamawiającemu weksle wraz z deklaracjami wekslowymi, wystawione przez 

Zamawiającego przy zawarciu Umowy. 

34) W przypadku różnicy pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią Ogólnych Warunków Leasingu, 

stosowanych przez Wykonawcę, stosuje się postanowienia Umowy. 

35) Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej Umowy, zgodnie z art. 454 ustawy Pzp. 

36) Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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37) W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575) oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129). 

38) Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach wymienionych w pkt. XVII SWZ, które zostaną 

ujęte w Umowie.  

 

Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w SWZ, w tym m.in. w 

niniejszym załączniku do SWZ będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

Zamawiający wymaga, aby PPU (Załącznik nr 5 do SWZ), zostały wprowadzone przez Wykonawcę do 

SUW, poprzez wprowadzenie treści PPU do treści SUW lub też dodanie PPU do SUW w postaci 

załącznika do SUW. W przypadku dodania PPU do SUW w postaci załącznika i różnicy pomiędzy treścią 

PPU i SUW pierwszeństwo mają projektowane postanowienia umowy. 

 

Zamawiający informuje, że na żądanie Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 

Zamawiający udostępni: 

- pełne sprawozdanie finansowe Zamawiającego wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za 

poprzednie 2 lata; 

- aktualne zestawienie zobowiązań i należności Zamawiającego. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

      

Wykaz Osób 

stosownie do rozdziału VI ust. 2 pkt 4 SWZ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą 

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Nowego 

Teatru w Warszawie”, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje minimum 1 (słownie: 

jedną) osobą spełniającą następujące wymagania Zamawiającego do realizacji zamówienia: 

 

- co najmniej jeden z pracowników Wykonawcy musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenia w 

obsłudze leasingobiorców (leasing finansowy lub operacyjny środków transportu) / obsłudze 

wynajmu długoterminowego środków transportu; 
 

Lp

. 
Imię i nazwisko 

Informacje na temat 

doświadczenia jw.  

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności w 

ramach 

udzielonego 

zamówienia 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

osobą* 

1 2 3  5 

1 

 

 
    

2 

 

 

 

    

 

 

*Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (rodzaj zawartej umowy) 

Oświadczamy niniejszym, że osoby wykonujące zamówienie będą spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ w okresie obowiązywania Umowy. 

*Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (rodzaj zawartej umowy).  

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              ………………………………………………… 

                                    (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

stosownie do rozdziału VI ust. 3 SWZ 

 

Ja, niżej podpisany: 

............................................................................................................................................................................ 

 

zobowiązuję się na rzecz (firma i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców): 

............................................................................................................................................................................ 

 

oddać do dyspozycji Wykonawcy, na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pod nazwą 

„dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Nowego 

Teatru w Warszawie”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp swoje zasoby dotyczące: 

 

A. zdolności technicznych lub zawodowych, polegające na: 

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

na okres:  

............................................................................................................................................................................ 

 

B. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w zakresie: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

na okres:  

............................................................................................................................................................................ 
     

    

 

 

 …..…………........... dnia ....................................                 ………………………………………………… 

                                    (podpis i imienna pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela podmiotu 
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Załącznik Nr 8 do SWZ   

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

 LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) 

 

Wykonawca:  

 

……………………………………………. 

(nazwa, adres) 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy Pzp, pod nazwą „dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego 

samochodu dostawczego dla Nowego Teatru w Warszawie”, oświadcza, że*:  

 

1. Nie należy do grupy kapitałowej. 

 

2. Należy do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami: 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

  

3. Należy do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami, które złożyły odrębną ofertę 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oferta Wykonawcy została 

przygotowana niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej). 

 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Załączniki: 

 

1. Dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w wypadku złożenia oświadczenia 

w pkt 3)** 

 

 

** jeśli dotyczy 

 

                  

                                                                                ............................................................. 

      ........................, dn..........................                   (podpis i imienna pieczęć  

                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Uwaga! W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie 

składa każdy wykonawca 
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