Załącznik nr 1 do Zaproszenia

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO
WRAZ Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU
EG.220.2.2017.MS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (z rocznika
2016 lub 2017) wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego na okres 3 lat oraz jego
ubezpieczeniem na okres pierwszego roku leasingowania w zakresie OC, AC, NNW, Asistance, zgodnie
z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu.
2. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

TYP PARAMETRU
RODZAJ NAPĘDU
SEGMENT RYNKU
SKRZYNIA BIEGÓW
LICZBA MIEJSC
LICZBA DRZWI
MOC SILNIKA
POJEMNOŚĆ SILNIKA
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA
RODZAJ PALIWA
GWARANCJA FABRYCZNA NA PODZESPOŁY MECHANICZNE,
ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
GWARANCJA FABRYCZNA NA POWŁOKĘ LAKIERNICZĄ
KOLOR LAKIERU

WYMAGANY PARAMETR
Na obie osie (4x4) lub na dowolną oś
(kryterium)
MiniVAN lub SUV
Automatyczna
5 miejsc lub 5-7 miejsc
5
Minimum 150 KM
Minimum 1,8 litra
Minimum 350 litrów
Benzyna lub diesel
Minimum 24 miesiące
Minimum 12 miesięcy
Lakier metalizowany w kolorystyce:
szary, granatowy, czarny, grafitowy,
srebrny,
ciemnozielony
lub
ciemnobrązowy.

SYSTEM KONTROLI TRAKCJI
SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY
TARCZOWE HAMULCE PRZÓD I TYŁ
PEŁNY ZESTAW PODUSZEK POWIETRZNYCH I KURTYN DLA PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU SIEDZEŃ
KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA MIN. DWUSTREFOWA
ŚWIATŁA MIJANIA I DROGOWE KSENONOWE, BIKSENONOWE LUB LED
KOMPUTER POKŁADOWY (z komunikatami w języku polskim)
WBUDOWANA NAWIGACJA Z WGRANYMI AKTUALNYMI MAPAMI POLSKI I EUROPY (z menu w języku
polskim) – Z MOŻLIWOŚCIĄ AKTUALIZACJI PRZEZ OKRES LEASINGU
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY PRZEDNIE I TYLNE
ELEKTRYCZNIE STEROWANE LUSTERKA BOCZNE
TEMPOMAT
CZUJNIKI PARKOWANIA PRZEDNIE I TYLNE
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – Z OBSŁUGĄ RADIA I TELEFONU
ALARM FABRYCZNY
IMMOBILISER
CENTRALNY ZAMEK ZDALNIE STEROWANY PILOTEM
SYSTEM „START-STOP” Z MOŻLIWOŚCIĄ TRWAŁEGO WYŁĄCZENIA LUB CAŁKOWITY BRAK TAKIEGO
SYSTEMU
FABRYCZNY RADIOODTWARZACZ Z OBSŁUGĄ CD i/lub MP3
SYSTEM BLUETOOTH
DWA KOMPLETY KLUCZYKÓW LUB KART
OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH, MINIMUM 17”, Z OGUMIENIEM ZIMOWYM
KOMPLET OPON LETNICH
ZAPASOWE KOŁO DOJAZDOWE WRAZ Z ZESTAWEM DO SAMODZIELNEJ WYMIANY KOŁA
ZAPASOWEGO (tj. podnośnik, klucz do kół, a w przypadku śrub zabezpieczających – specjalna nasadka
na klucz)
LINKA HOLOWNICZA
APTECZKA
GAŚNICA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
KOMPLET WELUROWYCH DYWANIKÓW DLA PASAŻERÓW
KOMPLET GUMOWYCH DYWANIKÓW DLA PASAŻERÓW

3. KRYTERIA OCENY OFERT
3.1. OFEROWANY TERMIN DOSTAWY – waga kryterium 40%, według poniższego wzoru:
oferta najkorzystniejsza / oferta badana * 40% = ……….. pkt
3.2. CENA (CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU) – waga kryterium 30% , według poniższego wzoru:
oferta najkorzystniejsza / oferta badana * 30% = ……….. pkt
3.3. DODATKOWE WYPOSAŻENIE – waga kryterium 30%
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
SKÓRZANA TAPICERKA lub ALCANTARA Z WYKOŃCZENIEM
SKÓRZANYM
GNIAZDO 230V
PODGRZEWANE FOTELE KIEROWCY I PASAŻERA
PODGRZEWANA KIEROWNICA
GNIAZDO USB
CHLAPACZE KÓŁ PRZEDNICH
REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE

PUNKTACJA
1 punkt
1 punkt
1 punkt
1 punkt
1 punkt
1 punkt
1 punkt
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
BEZDOTYKOWY SYSTEM OTWIERANIA KLAPY BAGAŻNIKA
GUMOWA MATA DO BAGAŻNIKA
PODGRZEWANE LUSTERKA BOCZNE
SYSTEM ODSZRANIANIA PRZEDNIEJ SZYBY
ALARM FABRYCZNY Z FUNKCJĄ MONITOROWANIA
WNĘTRZA I CZUJNIKIEM PRZECHYŁU
CZUJNIK DESZCZU I AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE
WYCIERACZEK
PODGRZEWANA PRZEDNIA SZYBA
PRZEDNIE ŚWIATŁA Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW
ELEKTRYCZNIE
SKŁADANE
LUSTERKA
BOCZNE
W MOMENCIE ZAMYKANIA POJAZDU
PRZYCIEMNIONE SZYBY W CZĘŚCI TYLNEJ NADWOZIA
(Zamawiający dopuszcza oklejenie szyb)
LUSTERKO WSTECZNE AUTOMATYCZNIE PRZYCIEMNIANE
TYLNA KANAPA DZIELONA NA 3 OSOBNE FOTELE
WERSJA 7 - MIEJSCOWA
KAMERA COFANIA I/LUB ASYSTENT PARKOWANIA,
tj. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PARKOWANIA
TEMPOMAT AKTYWNY
SYSTEM
GPS
I
LOKALIZACJI
–
WRAZ
Z OPROGRAMOWANIEM MIERZĄCYM ILOŚĆ PRZEBYTYCH
KILOMETRÓW
NAPĘD 4x4 (na obie osie)

1 punkt
2 punkty
2 punkty
2 punkty
2 punkty
2 punkty
2 punkty
3 punkty
3 punkty
3 punkty
3 punkty
3 punkty
3 punkty
5 punktów
5 punktów
5 punktów
7 punktów

10 punktów

4. PARAMETRY FINANSOWANIA
PARAMETRY LEASINGOWE
RODZAJ LEASINGU
OKRES LEASINGU
WALUTA
ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGOWEJ
WYSOKOŚĆ PIERWSZEJ RATY
RATY LEASINGOWE (35 rat)

WYMAGANY PARAMETR
Operacyjny
36 miesięcy
PLN
Wykup pojazdu lub zwrot do dealera
Do 15% wartości netto przedmiotu
leasingu
Miesięczne, równe*
* Zamawiający dopuszcza, aby pierwsza i/lub
ostatnia rata leasingowa różniły się wysokością

5. PARAMETRY GWARANCJI I UBEZPIECZENIA
5.1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo
o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
5.2. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów
eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymienne podczas
okresowych przeglądów technicznych, w szczególności oleje i inne płyny eksploatacyjne.
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5.3. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów
eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikającej
z fabrycznej gwarancji.
5.4. Przeglądy okresowe oraz naprawy gwarancyjne realizowane będą w autoryzowanej stacji obsługi
pojazdów. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, że usługi serwisowe odbywać się będą na
terenie miasta Zamawiającego – nie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.
5.5. W przypadku naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny
koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi, a po dokonanej naprawie – na swój
koszt dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego.
5.6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu ubezpieczenie komunikacyjne przez
pierwsze 12 miesięcy czasu trwania leasingu operacyjnego, licząc od dnia zarejestrowania
pojazdu, z uwzględnieniem następujących wymogów:
5.6.1.pełny pakiet ubezpieczeniowy na terenie Europy (AC, OC, NNW, Assistance);
5.6.2.w zakresie auto-casco umowa ubezpieczenia obejmować będzie w szczególności szkody
powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia
wskutek co najmniej: zderzenia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, przedmiotami
z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia,
powodzi, uderzenia pioruna, opadów atmosferycznych (w tym gradu), huraganu, osuwania
lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania innych sił przyrody niezależnie od miejsca ich
powstania, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez
osoby przewożone w ramach udzielanej pomocy medycznej, uszkodzenia powstałe
w następstwie zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, uszkodzenia szyb, oraz
spełniać będzie poniższe warunki:
5.6.2.1. brak franszyz redukcyjnych, udziałów własnych i tym podobnych instytucji,
5.6.2.2. franszyza integralna nie wyższa niż 500,00 zł,
5.6.2.3. brak konsumpcji sumy ubezpieczenia,
5.6.2.4. brak amortyzacji części,
5.6.2.5. serwisowy system likwidacji szkód, możliwość rozliczania szkód częściowych
w oparciu o rzeczywiste koszty naprawy udokumentowane fakturami,
5.6.2.6. ubezpieczenie szyb w pojeździe,
5.6.2.7. utrzymanie sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy w szkodach całkowitych
i kradzieżowych przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia,
5.6.2.8. suma ubezpieczenia AC – wartość odpowiadającą cenie zakupu pojazdu bez kosztu
ubezpieczenia (z VAT);
5.6.3.suma ubezpieczenia NNW – 50 000,00 zł; ponadto:
5.6.3.1. brak franszyz integralnych, redukcyjnych, udziałów własnych,
5.6.3.2. w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata: procent sumy
ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku,
5.6.4.w zakresie ASS (Assistance) zakres rozszerzony, obejmujący co najmniej:
5.6.4.1. zorganizowanie pomocy i pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek wypadku, awarii pojazdu (w tym
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awarii ogumienia, przepalenia żarówki, rozładowania akumulatora), zaboru części
pojazdu lub jego wyposażenia, użycia niewłaściwego paliwa (bez kosztu zakupu
części), zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania w przypadkach
unieruchomienia pojazdu na skutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli pojazd nie
nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia – do warsztatu naprawczego lub do
siedziby posiadacza pojazdu – limit kilometrów minimum 1000 na terenie RP oraz
minimum 400 kilometrów lub 2000 euro na terenie Europy.
5.6.4.2. pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego - na okres minimum 5 dni,
5.6.4.3. zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania kierowcy i pasażerów (na okres
minimum 2 dób), kosztów powrotu do siedziby ubezpieczonego bądź pokrycia
kosztów kontynuowania podróży.
6. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
6.1. Całkowita wartość zamówienia obejmować musi koszt wszystkich produktów: ubezpieczenia,
leasingu wraz z kosztami początkowymi, opłatą za rejestrację samochodu, ratami miesięcznymi i
wykupem (lub zwrotem) samochodu po okresie leasingowania, dostawy samochodu do siedziby
Zamawiającego oraz innych, wskazanych w przedmiocie zamówienia.
6.2. Całkowita wartość oferty nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł netto oraz nie może być niższa
niż 100 000 zł netto.
6.3. Zamawiający wymaga dostawy samochodu w ciągu maksymalnie 30 dni (kryterium), licząc od
dnia ogłoszenia wyników postępowania.
6.3.1.Dostarczony samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, dopuszczające
go do ruchu drogowego;
6.3.2.Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdem książki gwarancyjnej
(z udokumentowanym przeprowadzonym przeglądem tzw. „zerowym”), instrukcji obsługi
w języku polskim oraz wykazu wyposażenia.
6.4. Zamawiający wymaga zryczałtowania wszystkich opłat w całkowitym koszcie oferty.
6.5. Zamawiający do oferty dołączy:
6.5.1.Kartę charakterystyki pojazdu wraz ze zdjęciem oferowanego modelu oraz
z
zaznaczeniem
elementów
dodatkowego
wyposażenia,
niewystępujących
w podstawowych kryteriach Zamawiającego,
6.5.2.Wykaz minimum jednej autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się w promieniu
20 km od siedziby Zamawiającego,
6.5.3.Projekt umowy leasingowej, uwzględniającej minimalne wymagania Zamawiającego.
6.6. Zamawiający zastrzega sobie, iż przed dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy może
przeprowadzić oględziny stanu technicznego pojazdu, w celu sprawdzenia informacji podanych
w ofercie ze stanem rzeczywistym oraz wykona jazdę próbną i przeprowadzi próbę działania
oprzyrządowania. Termin zostanie uzgodniony z oferentem telefonicznie. Wykonawca udostępni
do jazdy próbnej (na okres maksymalnie 24 godzin) oferowany model samochodu lub model
o zbliżonych parametrach.
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7. WYMAGANE ZAPISY DO UMOWY
7.1. Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia jest integralną częścią umowy.
7.2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
7.3. Spłaty comiesięcznych rat leasingowych Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
harmonogramu, będącego integralną częścią umowy leasingowej, z zastrzeżeniem,
iż Wykonawca będzie otrzymywał faktury w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą
płatności. Do pierwszej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisany przez obie
Strony protokół odbioru leasingowanego pojazdu. Zapłata pierwszej faktury nastąpi w terminie
14 dni od daty protokolarnego odbioru pojazdu lub zgodnie z ustalonym z Zamawiającym
harmonogramem spłat rat leasingowych.
7.4. Po zakończeniu okresu leasingu Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu
w ciągu minimum 7 dni od dnia zakończenia umowy, za kwotę odpowiadającą wartości
końcowej, wskazanej w Formularzu Ofertowym tj. ....... (słownie: ..................) złotych lub zwrotu
do dealera.
7.5. Zamawiający wyraża zgodę, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji,
z zastrzeżeniem, iż opłaty i prowizje zawarte w przedmiotowej tabeli nie mogą być wyższe niż:
• zmiana terminów płatności rat w czasie trwania umowy leasingu: 250 zł netto
• refakturowanie kosztów poniesionych z tytułu opłat i kar związanych z wykroczeniem i/lub
udzielenie organom ścigania lub innym uprawnionym organom i instytucjom informacji, kto
użytkuje przedmiot leasingu: 100 zł netto + rzeczywiste koszty poniesionych opłat lub
mandatów
• wystawienie pierwszego monitu w miesiącu: 0 zł
• ubezpieczenie pojazdu po pierwszym roku leasingowania, ubezpieczeniem obcym: 0 zł
• wystawianie i przesyłanie Zamawiającemu faktur w formie papierowej lub elektronicznej: 0 zł
• przygotowanie duplikatu dokumentów: 0 zł
• zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jego trwania: 0 zł; Zamawiający zobowiązuje
się do pokrycia kosztów rzeczywistych.
Pozostałe opłaty i prowizje, które mogą wynikać z nieprawidłowo realizowanej umowy, będą
naliczane zgodnie z ogólnie dostępną, komercyjną Tabelą Opłat i Prowizji Leasingodawcy,
w kwocie obowiązującej na dzień zdarzenia.
7.6. Zamawiający nie dopuszcza w umowie leasingowej poniższych lub równoważnych/
równoznacznych zapisów:
• Leasingodawcy w czasie trwania umowy przysługuje prawo do zmiany wysokości i terminów
rat leasingowych, ceny wykupu lub innych wymagalności, mających wpływ na ostateczną cenę
usługi objętej niniejszym zamówieniem. Zmiana taka nie musi być uprzednio zaakceptowana
przez obie Strony.
• Leasingodawcy przysługuje prawo do powiększania miesięcznej raty leasingowej bez
uprzedniego poinformowania o tym Zamawiającego, w terminie krótszym niż 14 dni, wraz
z podaniem podstawy, na którą się powołuje.
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