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Oznaczenie sprawy: DII.261.1.2020.RK 
 
 
  
 
 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie dostawy: 

 

„Dostawa 5 samochodów osobowych do użytku służbowego w LSSE 
S.A. w formie leasingu operacyjnego”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Radosław Kreczmański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legnica, styczeń 2020 r.
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Rozdział I. Informacje ogólne. 
 

1. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. w Legnicy zaprasza Wykonawców do 
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. – 
Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w treści SIWZ). 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną 
zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy ją pobrali oraz zamieści 
na swojej stronie internetowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
6. Dane Zamawiającego: 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A z/s w Legnicy; 
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14; 59-220 Legnica 
NIP: 691-18-10-830.; REGON: 390560231 
TELEFON: (+48-076) 727-74-70; FAX: (+48-076) 727-74-74 
E’MAIL: lsse@lsse.eu; www.lsse.eu 
Godziny pracy: 7.30 – 16.00 od poniedziałku do czwartku, 8.00 – 14.00 piątek 
Oznaczenie sprawy: DII.261.1.2020.RK 
 
Uwaga! W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem. 

 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty dla dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych– zwanej dalej Pzp. 
 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
# Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny bez opcji wykupu oraz pełnym 
serwisem i ubezpieczeniem (za cały okres leasingu) OC, AC, NNW, Assistance pięciu nowych 
5-cio osobowych samochodów – klasy średniej wyższej wg. SAMAR typu sedan (3 pojazdy) 
oraz kombi (2 pojazdy), przeznaczonych do użytku służbowego w Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej S.A. 
 
Samochody powinny być wyprodukowane w roku 2020 (najnowszy model) a ich 
maksymalny przebieg nie powinien przekroczyć 50 km.  
 
Wymaga się aby samochody były wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych, 
roszczeń osób trzecich oraz posiadały kompletną dokumentację.  Samochody powinny 
spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, co do których minimalne 

http://www.lsse.eu/
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wymaganie i parametry techniczne określone są w specyfikacji technicznej stanowiącej 
załącznik nr 1.  
 
Zamawiający wymaga zachowania bezwzględnego okresu gwarancji dla każdego z 5 
pojazdów na: 

- Silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne – min. 3 lata (limit 120 tys. km) od daty 
odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela zamawiającego, 

- lakier nadwozia  – min. 3 lata od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia 
przez przedstawiciela zamawiającego, 

- perforacja nadwozia – min. 12 lat od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu 
zamówienia przez przedstawiciela zamawiającego. 
 

Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis samochodów znajdował się w odległości 
nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 
 
Warunki dotyczące leasingu operacyjnego bez opcji wykupy: 
 

1. Waluta leasingu – PLN, 
2. Okres Leasingu – 48 miesięcy, 
3. Rodzaj rat leasingowych – 47 równych rat miesięcznych, 
4. wpłata własna 10% wartości pojazdów, 
5. Roczny limit kilometrów – 40 000 km, 
6. Zamawiający wymaga aby płatność za serwis i ubezpieczenia za cały okres leasingu 

była wliczona w miesięczne raty leasingowe, 
7. Raty leasingowe zawierają w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, w tym: podatki, 

opłaty leasingowe, koszty serwisowania i ubezpieczenia pojazdów, koszt rejestracji 
pojazdów, wszelkie inne koszty powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, 
koszty dostarczenia samochodów do siedziby Zamawiającego. 
 

Warunki dotyczące ubezpieczenia pojazdów: 
Wykonawca jest zobowiązany dla dostarczonych samochodów zapewnić pakiet 
ubezpieczeniowy przez okres trwania umowy leasingu, obejmujący co najmniej poniższy 
zakres: 
1. Odpowiedzialność Cywilna, 
2. Auto Casco w tym: 

- suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdów w dniu zwarcia 
umowy ubezpieczenia, 
- system rozliczenia szkód do AC serwisowy (naprawa bezgotówkowa w ASO), 
- zniesiona amortyzacja części do wymiany, 
- brak udziału własnego, 
- utrzymanie wartości pojazdu przez okres 12 miesięcy, 
- zniesienie konsumpcji sum ubezpieczenia 

3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – powinno obejmować kierującego i 
pasażerów z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 PLN na każdą osobę, 
4. Assistance – ubezpieczenie powinno gwarantować kierowcom i pasażerom pojazdu: 
- pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz 
kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu 
ciała kierowcy lub pasażera, 
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- pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzieloną na terenie całej 
Polski, 
- bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy 
wypadku lub kolizji, 
- pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej, 
- pojazd zastępczy. 

 

# Kod w Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

- 34.11.00.00-1 samochody osobowe, 
- 66.11.40.00-2 usługi leasingu finansowego 

 
# SIWZ został umieszczony na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO (www.lsse.eu) oraz 
jest dostępny w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie codziennie od godz. 9.00-14.00. 

 
Rozdział IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 
 
Przedmiot oferty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego – LSSE S.A. ul. Kolbe 
14, 59-220 Legnica nie później niż 3 miesiące do dnia podpisania umowy. 

 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp;  
  

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach (o ile są mu znani) w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.  

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

http://www.lsse.eu/
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w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 
nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

 
Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów  
 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 ustawy PZP), dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.  

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w rozdz. VII. 4 niniejszej SIWZ.  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 
się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności 
na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 

Rozdział VIII . Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Radosław Kreczmański 
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email kreczmanski@lsse.eu 
faks 076 727 74 74 
 
Rozdział IX. Termin związania ofertą. 

Wykonawcy związani są ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w rozdziale XII.2. SIWZ. 
 
Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 
 

Rozdział. XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ,  

2) oświadczenie wymienione w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2;  

2. Zaleca się, aby każdy z załączników został podpisany przez osobę uprawnioną.  
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. 
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty.  

7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane. Ewentualne 
poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
osoby uprawnione do podpisania oferty. 

8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem.  
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11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postępowania.  

15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII 
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

16. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 

a/ oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z warunkami SIWZ, dokumenty 
dotyczące własnej firmy tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – każdy z 
Wykonawców składa w imieniu swojej firmy, w zakresie, w którym wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 

b/ dokumenty wspólne - oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,  

c/ do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do 
reprezentowania ich w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także 
obejmować uprawnienie do zawarcia umowy), 

d/ przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 
konsorcjum (list intencyjny) zawierającą co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
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- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący 
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

17. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 
na niżej określonych warunkach: 

a/ Wykonawca wymieni zakres prac przewidzianych oraz nazwy podwykonawców (o ile 
są mu znani) w oświadczeniu. Pozostały zakres usług określony nin. umową 
Wykonawca wykona siłami własnymi. 

b/ Wykonawca z podwykonawcami podpisze stosowne umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.   

c/ Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z 
dalszym podwykonawcą. 

d/ Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

 
Rozdział XII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 
59-220 Legnica w sekretariacie. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2020 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym 
terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP. Decydujące znaczenie 
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

3. Opakowanie i oznakowanie oferty: 
a/ ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, 
b/ opakowanie powinno być oznaczone napisem: 

 
„Dostawa 5 samochodów osobowych do użytku służbowego w LSSE S.A. w 

formie leasingu operacyjnego nie otwierać przed dniem 31.01.2020 godz.10.00”. 

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2020 r. o godz. 10.15  w siedzibie  
Zamawiającego. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.lsse.eu  informacje 
dotyczące: 

-  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

-  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

 
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 
1. Oferowana łączna cena podana w ofercie powinna być kompletną, jednoznaczną i 

ostateczną, uwzględniać wszelkie koszty realizacji zamówienia, oraz powinna stanowić 
całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za 
przedmiot niniejszego postępowania, jak również za jego dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego, oraz wszelkie opłaty opisane w SIWZ. 

2. Cenę oferty będzie stanowić całkowity koszt leasingu (wszystkie koszty realizacji 
zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, także od towarów i usług), 
sumę 47 miesięcznych rat leasingowych, wartość opłaty wstępnej – 10%, serwis i 

http://www.lsse.eu/
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ubezpieczenie za cały okres leasingu OC, AC, NNW i Assistance oraz dostarczenie 
pojazdów do siedziby Zamawiającego. 

3. Wszystkie raty leasingowe muszą być stałe i uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją umowy leasingu. 

4. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w oferowaną łączną cenę brutto. 
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 

będzie mogła ulec zmianie z wyłączeniem rozdziału XVII ust. 29. 

6. Zamawiający informuje, że w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności: 
a) omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w 

treści złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, dostosowując 
ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach 
matematycznych (mnożenie, dzielenie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten 
sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek 
Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto. 

c) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym 
w następujący sposób: 
- Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje 

pozostawiając tylko jedną z nich, 
- po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w 

pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie 
jako cenę ofertową, 

- w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający 
wykreśli pozycję o wyższej cenie. 

Jakiekolwiek zmiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu 
cenowym  pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do 
poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP i skutkować będą odrzuceniem oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
 

Rozdział XIV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium cena – 100 %,  
 
Sposób przyznania punktów w kryterium cena : 
 

    cena oferowana najniższa 
cena =   ----------------------------------- x  100%.  
          cena badanej oferty 
 

 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę. 
 
Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.  
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
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3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą a trybie art. 94 
ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy Pzp. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
 
Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
Rozdział XVII.  Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 
Istotne postanowienia umowy mają następujące znaczenie: dopuszcza się zawarcie 
umowy z wybranym oferentem o innej treści lub z zastosowaniem wzorca umowy 
stosownego przez oferenta w swojej działalności, z tym że postanowienia tej umowy nie 
mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż postanowienia Istotnych Postanowień 
Umowy. W szczególności nie może ulec zmianie tryb i sposób płatności oraz składniki 
ceny decydujące o wyborze ofert oraz przedmiot umowy leasingu. 

1. Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy.  
2. Przedmiotem umowy jest dostawa pięciu 5-cio osobowych nowych samochodów 

osobowych (trzy pojazdy typu sedan i dwa typu kombi) w ramach leasingu 
operacyjnego bez opcji wykupu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nabyć na własność i oddać Zamawiającemu do 
użytkowania fabryczne, bez oznak używania, nowe samochody osobowe o parametrach 
technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu zgodnym ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca przez cały okres trwania umowy pozostaje właścicielem przedmiotu 
leasingu. 

5. Wykonawca zapewni udzielnie gwarancji, że dostarczone w ramach umowy samochody 
będą w pełni sprawne i wolne od wad uniemożliwiających ich użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

6. Wartość umowy wynosi ………………. zł brutto (słownie:……………………..)  
i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie 
z dostarczeniem samochodów do siedziby Zmawiającego.  

7. W cenie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: 

a. Leasingu, 
b. Wszelkie koszty opłat pośrednich, 
c. Transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i 

rozładunkiem, 
d. Serwisu, 
e. Ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance, 
f. Zarejestrowania pojazdów, 
g. Pozostałych kosztów związanych z realizacje przedmiotu zamówienia, w tym 

podatek VAT. 
8.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z realizacji niemniejszej 

umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 



11 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu w terminie do 
………… 

10. Przekazanie pojazdów do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. 
Wykonawca zapewni dostawę samochodów do siedziby Zamawiającego. 

11. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez strony.  
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy samochodów kompletnej 

dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności: 
a) 2 komplety kluczyków (dla każdego z pojazdów),  
b) kopie karty pojazdu (dla każdego z pojazdów),  
c) kartę gwarancyjną (dla każdego z pojazdów),  
d) książkę przeglądów serwisowych (dla każdego z pojazdów), 
e) instrukcje obsługi w języku polskim (dla każdego z pojazdów),  
f) dowód rejestracyjny (dla każdego z pojazdów),  
g) polisę ubezpieczeniową (dla każdego z pojazdów) 
h) Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu (dla każdego z pojazdów). 

13. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że którykolwiek z 
dostarczonych samochodów nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia 
protokołu zdawczo-odbiorczego wskazującego braki, zobowiązany jest do uzupełnienia 
lub dostarczenia nowego samochodu – zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

14. Podpisany bez uwag przez strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie dowód 
przekazania przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego 
użytku.  

15. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodów do siedziby 
Zmawiającego, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdów. 

16. Za dotrzymanie terminu dostawy samochodów przyjmuje się datę podpisania przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

17. Wykonawca  odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na: 
a. Podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne samochodu ………… lata, 
b. Powłokę lakierniczą ……… lata, 
c. Perforację nadwozia …….lata, 

liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego.  

18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu samochodów, wynagrodzenie, 
którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest obowiązany ponieść w 
związku z realizacją przedmiotu umowy, w wysokości ………….. zł brutto 
(słownie:……………) płatne w …. stałych ratach leasingowych po ….. zł, łącznie w kwocie 
……………. zł brutto (słownie:…………….), w tym podatek VAT wg stawki …..% w 
wysokości ………zł. 

19. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: 
a. Strony ustalają, iż wpłata własna ze strony Zamawiającego wyniesie ……. zł brutto 
b. Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingowych za dostarczony przedmiot umowy 

będzie następowało sukcesywnie przez okres …. miesięcy od daty podpisania 
protokołu z jego odbioru. 

20. Zapłata z tytułu miesięcznych, równych rat leasingowych będzie następowała na 
podstawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do 
Zamawiającego, przed upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  

21. Jako dzień zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  
22. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
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a. Gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego 
interesu Zamawiającego. 

b. Działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym 
pierwotnie terminie. Termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej 
oraz o czas potrzebny od usunięcia skutków tego działania. 

c. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych 
przedmiotem umowy, strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu działania, którego w dniu 
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  

d. Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, 
które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były 
znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie 
miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tym 
postepowaniem.  

23. Wszelkie oświadczenia dotyczące umowy, w tym jej załączników, wymaga pod rygorem 
nieważności formy pisemnej a zmiana lub uzupełnienie w postaci obustronnie 
zaakceptowanego aneksu do umowy. 

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. Niniejszym postępowaniu odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. określenie warunków udziału w postępowaniu, 
b. wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c. odrzucenia oferty odwołującego, 
d. opisu przedmiotu zamówienia, 
e. wyboru najkorzystniejszej oferty 

W pozostałych przypadkach Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy. 
 
Rozdział XIX. Informacje dodatkowe. 
 
Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub 
umówionego terminu wykonania zamówienia publicznego. 
 
Rozdział XX. Klauzula RODO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A., ul. Kolbe 14, 59-220 Legnica; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

S.A. jest Pan Adam Zientek, email: it@lsse.eu, tel: 796444222; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 

5 samochodów osobowych do użytku służbowego w LSSE S.A. w formie 

leasingu operacyjnego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 
 
Rozdział XXI .  Załączniki  do  SIWZ  
 

1/ specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, 

2/ wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, 

3/ wzór formularza cenowego oferty,  

4/ wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, 
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załącznik nr 1 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Cechy podstawowe 

Rok produkcji 2020 

Przebieg wg. licznika kilometrów Max. 50 km 

Rodzaj samochodu Osobowy 

Klasa samochodu  Średnia (wg. SAMAR) 

Typ nadwozia Sedan – 3 pojazdy, 
Kombi – 2 pojazdy 

Napęd Na przednie koła 

Model Najnowszy 

Nadwozie Sedan – 3 pojazdy, 5 drzwiowe 
Kombi – 2 pojazdy, 5 drzwiowe 

Liczba miejsc Min. 5, max. 5 

Długość nadwozia Min. 4 700 mm 

Szerokość nadwozia Min. 1 800 mm 

Rozstaw osi Min. 2 700 mm 

Pojemność bagażnika Min. 580 l (sedan) 

Min. 650 l (kombi) 

Kolor lakieru Czarny perłowy 

Silnik oraz rozwiązania techniczne 

Paliwo Olej napędowy 

Normy spalania (emisja spalin) Euro 6 

Pojemność  Min. 1900 cm3 

Moc silnika Min. 150 KM  

Skrzynia biegów automatyczna, 7 biegowa 

Układ kierowniczy Wspomagany 

Systemy stabilizacji toru jazdy i hamowania System zapobiegający blokowaniu kół i 

zapewniający stabilne prowadzenie auta przy 
hamowaniu ABS 

System przeciwdziałania poślizgowi kół 

napędzanych przy przyśpieszaniu na śliskiej 
nawierzchni 

System automatycznego przyhamowywania koła 

napędowego, które wpada w poślizg 

System zabezpieczający przed poślizgami 

odchylającymi samochód od zadanego toru 

jazdy 

System wspomagania awaryjnego hamowania 

System zabezpieczający przed blokowaniem się 

kół napędowych podczas hamowania silnikiem 

System Start-Stop wyłączający silnik podczas 

postoju i odzyskujący energię podczas 

hamowania 

Wymagany 

Zdalne otwieranie pokrywy bagażnika Wymagany 

Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu Wymagany 

Bezpieczeństwo 

Hamulce  Tarczowe przód i tył 

Pasy bezpieczeństwa Bezwładnościowe, 3 punktowe z regulacją 

wysokości oraz napinaczami 

Sygnalizator akustyczny i optyczny zapięcia 
pasów przednich 

Wymagane 

Poduszki powietrzne Dla kierowcy (dodatkowo kolanowa), pasażera 

oraz boczne 

Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z Wymagane 
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tyłu 

Zagłówki 2 przednie i 3 tylne 

Światła główne - światła dzienne, mijania i drogowe w 

technologii LED z dynamicznymi 
kierunkowskazami, 

- automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, 
- dynamiczne doświetlanie zakrętów z funkcją 

przewidywania profilu drogi, 
- automatyczne światła drogowe, 

- tylne światła LED z dynamicznymi 

kierunkowskazami, 
- reflektory przeciwmgielne LED z funkcją 

statycznego doświetlania zakrętów 

Komputer pokładowy z kolorowym 
wyświetlaczem 

Wymagane 

Immobiliser Wymagane 

Autoalarm Wymagane 

Lusterka boczne elektrycznie ustawiane, 

składane i ogrzewane 

Elektrycznie ustawiane i ogrzewane 

Czujnik zmierzchu  Wymagane 

Szyby termoizolacyjne Wymagane 

Szyby sterowane elektrycznie przód i tył Wymagane 

Tempomat aktywny z automatyczną regulacją 

odległości 

Wymagane 

Wskaźnik sygnalizujący o niezamkniętych 

drzwiach 

Wymagane 

System automatycznego parkowana 
równoległego i prostopadłego (przodem i tyłem) 

Wymagane 

Kamera cofania Wymagane 

Czujnik deszczu automatycznie uruchamiający 
wycieraczki 

Wymagane 

Podgrzewana tylna szyba Wymagane 

System wykrywający zmęczenie kierowcy  Wymagane 

Asystent podjazdu Wymagane 

Automatyczne wzywanie pomocy Wymagane 

System wykrywający pieszych Wymagane 

System wspomagający jazdę w korku Wymagane 

System obserwacji otoczenia i aktywnego 
monitorowania odległości od innych aut z 

funkcją awaryjnego hamowania 

Wymagane 

Asystent zmiany pasa ruchu Wymagane 

Wyposażenie wewnętrzne 

Fotel kierowcy z regulacją wysokości Wymagane 

Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy 
regulowany elektrycznie 

Wymagane 

Fotele przednie podgrzewane Wymagane 

Tapicerka siedzeń  Min. zewnętrzna część siedzeń obszyta skórą 

Kolor tapicerki siedzeń czarny 

Kierownica obszyta skórą, multifunkcyjna z 

możliwością sterowania komputerem, radiem, 

telefonem 

Wymagane 

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch 

płaszczyznach 

Wymagane 

Klimatyzacja trzystrefowa z regulacją elektroniczną typu 
Climatronic z filtrem antyalergicznym 

Składane i dzielone tylne siedzenia wraz 

podłokietnikiem z miejscami na napoje, otwór 

Wymagane 
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do przewożenia długich przedmiotów 

Dywaniki materiałowe przód i tył Wymagane 

System radiowy z możliwością odtwarzania MP3 

oraz min. 10 głośników, kolorowy dotykowy 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wzmacniacz 16 

kanałowy. Moc muzyczna min. 700 Wat. 
 

Wymagane 

System nawigacji satelitarnej z opcją widoku 

ekranu smartfonu na ekranie nawigacji 

Wymagane 

Konsola środkowa z podłokietnikiem, schowkiem, nawiewami 

powietrza na tył, gniazdkiem 12V i min. 2 

uchwytami na pojemniki z napojami 

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu Wymagane 

Min. dwa gniazda USB Wymagane 

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane Wymagane 

Inne 

Felgi ze stopów lekkich wraz ze śrubami kół z 

zabezpieczeniem antykradzieżowym 

Wymagane 

Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stopów 
lekkich 

Wymagane 

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia Wymagane 

Wskaźnik temperatury zewnętrznej Wymagane 

Pakiet obowiązkowy (apteczka, trójkąt, gaśnica i 

kamizelka odblaskowa) 

Wymagane 

Gniazdo zasilające 12 V w bagażniku Wymagane 

Lampki do czytania z przodu i z tyłu Wymagane 

Instalacja do telefonu poprzez bezprzewodowe 

połączenie bluetooth.  

Wymagane 

Zbiornik paliwa Min. 65 litrów 

Warunki dotyczące odbioru i serwisu 

Komplet dokumentów: karta pojazdu, karta 

gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim, 

książkę przeglądów serwisowych, świadectwo 

homologacji  

Wymagane 

Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne i 

elektryczne – min. 3 lata (limit 120 tys. km) 
Wymagane 

Gwarancja na lakier nadwozia  – min. 3 lata Wymagane 

Gwarancja na perforację nadwozia – min. 12 lat Wymagane 

Serwis gwarancyjny (przeglądy i naprawy) 
pojazdu w promieniu 50 km od siedziby 

Zamawiającego 

Wymagane 

Opisane wyżej parametry techniczne stanowią minimalne wyposażenie jakim musi cechować się 

proponowany samochód  

 

 


