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Zamawiający: 
Instytut „ Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka ” 
Al. Dzieci Polskich 20  
04-730 Warszawa 
 
 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na: 
 

Usługę pogwarancyjnego serwisowania i naprawy samochodów służbowych Instytutu „Pomnik Centrum 
Zdrowia Dziecka” 

 
 

I. Inne informacje istotne dla uczestników  konkursu: 

     
1. Termin składania ofert : 05.05.2021 godz. 14.00 
 
2. Termin związania  ofertą 30 dni 

 
3. Oferta powinna zawierać: 

 
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem  terminu składania ofert. 

b. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do OPZ. 

 
  

4. Kryteria oceny ofert: najniższa kwota netto 
 
5. Ogłaszający konkurs nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
6. Sposób kontaktowania się Zamawiającym. 
 

Do bezpośredniego kontaktowania się , upoważnieni są :   
 

1. Anna Król- tel. (22) 815-77-89; 
      email: a.krol@ipczd.pl 

 
7. Postanowienia dodatkowe 

a. IPCZD zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez 
podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.  

b.  IPCZD przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy konkursu 
zaoferowali tę samą cenę. 

c. IPCZD zastrzega sobie prawo odrzucenia wybranych ofert bez podania przyczyn a 
oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 
 

8. Zamawiający wymaga złożenia szczegółowego formularza cenowego w wersji papierowej na 
adres: Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, bud. K, pokój 112B lub przesłania on-line na 
adres a.krol@ipczd.pl  

 
 

 

 
 

mailto:a.krol@ipczd.pl


 
                                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pogwarancyjna serwisowania i naprawy samochodów służbowych 
Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) okresowe przeglądy techniczne, 
b) naprawy wynikające z przeglądów technicznych i awarii pojazdów, 
c) serwis instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje napraw gwarancyjnych, blacharsko- lakierniczych pojazdów oraz 
wyposażenia specjalistycznego (medycznego) pojazdu. 
CPV: 50.11.20.00-3 
Przedmiot zamówienia obejmuje serwis i naprawę 17 pojazdów. Dodatkowo Instytut posiada 3 
samochody będące w chwili obecnej na gwarancji.  
Wykaz pojazdów poniżej: 
 

Lp Marka pojazdu 
Rok 

produkcji 
Pojemność 

silnika 
   przebieg 

[tyś. km] 
Numer identyfikacyjny 

pojazdu 

1 PEUGEOT BOXER  2011 2999 306 000 VF3YDDMFB12019011 

2 PEUGEOT BOXER  2011 2999 385 000 VF3YDDMFB12019093 

3 PEUGEOT BOXER  2011 2999 353 000 VF3YDDMFB12019649 

4 PEUGEOT EXPERT 2014 1997 205 500 VF3XDRHH4EZ006709 

5 MERCEDES VITO 115CDI 2008 2148 457 300 WDF63960313447286 

6 FIAT GRANDE PUNTO 2007 1368   86 000 ZFA19900000295614 

7 FIAT DUCATO 2014 2999 227 000 ZFA25000002623404 

8 RENAULT MASTER 2006 2463 612 000 VF1FDCML636501118 

9 FIAT FREEMONT 2014 1956   68 000 3C4PFBBY8ET217463 

10 PEUGEOT EXPERT 2016 1997 391 000 VF3XSAHZ8GZ015917 

11 PEUGEOT EXPERT 2016 1997 323 000 VF3VFAHKHGZ067032 

12 PEUGEOT EXPERT 2016 1997 289 000 VF3VFAHKHGZ065966 

13 SKODA KAROQ 2018 1968  16 100 TMBLJ7NU8J5033346 

14 OPEL MOVANO 2018 2299  83 000 WOVMRL609JB150300 

15 VOLKSWAGEN CRAFTER 2017 1968 122 600 WV1ZZZSYZJ9005198 

16 VOLKSWAGEN CRAFTER 2018 1968  89 625 WV1ZZZSYZJ9035367 

17 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

2018 1968 246 000 WV1ZZZ7HZJH155814 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wymagania zamawiającego: 
 

1. Zamawiający wymaga, aby stacja świadcząca serwis położona była nie dalej niż w 
odległości 15 km od siedziby Instytutu (mierzone za pośrednictwem Google Maps) 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stacji obsługi wyposażonej w urządzenia 
niezbędne do prowadzenia przeglądów i napraw pojazdów posiadanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazdy dostarczone do naprawy do momentu 
odbioru przez Zamawiającego. 

4. Usługa przeglądu technicznego okresowego i naprawa wykonywana będzie na podstawie 
zamówienia składanego przez Kierownika Działu Logistyki lub wyznaczonego pracownika w 
dowolnej formie (zgłoszenia telefonicznego, faksem, e-mailem lub osobiście). 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił naprawę w ciągu 48 godz. od zgłoszenia, a  
w przypadku naprawach powyżej 48 godz. Wykonawca poinformuje Zamawiającego, o tym 
fakcie przed rozpoczęciem pracy.  

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie przeglądu w dniu dostarczenia 
pojazdu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac podczas naprawy i przeglądu samochodu. 
8. Podzespoły, części zamienne i materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca. 
9. Zamawiający wymaga wymiany uszkodzonych części zamiennych oraz usuwania uszkodzeń 

pojazdów wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu, zagrażających bezpieczeństwu 
użytkownika, których konieczność wykonania stwierdzono w trakcie przeglądu lub naprawy 

10. Przeprowadzenie naprawy opisanej w pkt 9, wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. 
11. Wykonawca ma obowiązek dokonywania napraw i konserwacji przy użyciu części oryginalnych 

i/lub zamienników. Parametry materiałów eksploatacyjnych i części stosowanych w czasie 
przeglądów oraz napraw muszą odpowiadać parametrom materiałów eksploatacyjnych i części 
zalecanych przez producenta samochodów.  

12. O wyborze podzespołów, części zamiennych oryginalnych lub ich zamienników decyduje 
każdorazowo Zamawiający. 

13. Zamawiający w naprawach pojazdów dopuszcza stosowanie części regenerowanych, jak 
również regenerowanie części i podzespołów. Czynności te muszą być każdorazowo 
uzgodnione z Zamawiającym. 

14. Wykonawca musi udzielić gwarancji na części (z wyłączeniem przynależnych do grupy 
jednorazowego użytku) na okres oferowany przez producenta, nie krótszy niż 12 m-cy od dnia 
realizacji danego zlecenia oraz 6 m-cy gwarancji na wykonaną naprawę pojazdu licząc od daty 
jej wykonania. 

15. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie i podwykonawców usług. 
16. Zamawiający wymaga, aby wszelkie przeglądy realizowane były zgodnie z metodyką napraw i 

serwisowania pojazdów określoną przez producentów pojazdów  
17. Zamawiający wymaga, aby zakres przeglądu ogólnego z wymianą części realizowany był w 

ciągu jednego dnia roboczego i obejmował co najmniej następujące czynności: 
a) wymiana oleju silnikowego, z uwzględnieniem części zamiennych i materiałów użytych 

do naprawy 
b) wymiana filtra oleju, z uwzględnieniem części zamiennych i materiałów użytych do 

naprawy 
c) wymiana filtra paliwowego co drugą wymianę oleju silnikowego i filtra olejowego 
d) wymiana filtra kabinowego w razie potrzeby z uwzględnieniem części zamiennych i 

materiałów użytych do naprawy 
e) wymiana filtra powietrza 
f) sprawdzenie akumulatora, 
g) sprawdzenie nieszczelności i uszkodzenia układu hamulcowego,  
h) sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego, w razie potrzeby uzupełnienie  
i) sprawdzenie grubości przednich i tylnych okładzin hamulcowych, 
j) sprawdzenie zawieszenia przedniego i tylnego pojazdu 



k) wyzerowanie wskazania wyświetlacza terminów przeglądu (wskaźnika obsługi 
technicznej), 

l) sprawdzenie wysokości profilu, stanu i rzeźby opon łącznie z kołem zapasowym oraz 
ciśnienia  powietrza w oponach i w razie potrzeby skorygowanie ciśnienia w oponach, 
sprawdzenie jakości i stanu felg, 

m) sprawdzenie systemów oświetlenia pojazdu z przodu, dziennych świateł jazdy, 
oświetlenia z tyłu i w bagażniku, kierunkowskazów , świateł awaryjnych, w razie 
potrzeby wymiana żarówek 

n) wykonanie jazdy próbnej 
18. Zamawiający wymaga, aby zakres przeglądu ogólnego był zgodny z zaleceniami producenta 

określonego pojazdu  uwzględniający jego przebieg.. 
19. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do przeglądu lub naprawy używał części zamiennych  

odpowiadających jakości obecnie stosowanych  w pojazdach IPCZD ,tj: 
 - amortyzatory – SACHS, BILSTEIN, MONROE, KONI lub równoważne 
 - elementy zawieszenia – LUCAS/TRW lub równoważne 
 - hamulce – ATE, TEXTAR, LUCAS/TRW lub równoważne 
 - filtry – KNECHT, MANN lub równoważne 
20. Zamawiający wymaga,  aby w przypadku konieczności wykonania dodatkowych konserwacji i 

napraw zapewniających sprawne działanie pojazdu, Wykonawca indywidualnie udzielił 
szczegółowych informacji, które czynności muszą być wykonane w ramach trwającego lub 
najbliższego przeglądu w samochodzie i określi koszty tych czynności. Zakres i koszt czynności 
dodatkowych oraz części zamiennych musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. 

21. Zamawiający zastrzega, iż pojazdy objęte gwarancją będą obsługiwane w Autoryzowanych 
Stacjach Obsługi pojazdów danej marki tylko i wyłącznie w zakresie napraw, które obejmuje 
gwarancja oraz przeglądów gwarancyjnych.  

22. Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii naprawa pojazdu oraz wymiana części nastąpi 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

23. Zamawiający informuje, że w pojazdach IPCZD używane są następujące rodzaje olejów 
silnikowych: 

 - syntetyczny o niskiej zawartości popiołów do silników z filtrem cząstek stałych 
 - półsyntetyczny 

 
 

Lp Marka pojazdu 
Rok 

produkcji 
Pojemność 

silnika 
Obecnie stosowany  

olej silnikowy 

1 PEUGEOT BOXER  - szt. 3 2011 2999 syntetyczny Mobil 5W30 

2 MERCEDES VITO 115CDI 2008 2148 syntetyczny Mobil 5W30 

3 PEUGEOT EXPERT  2014 1997 syntetyczny Mobil 5W30 

4 FIAT GRANDE PUNTO 2007 1368 syntetyczny Mobil 5W30 

5 FIAT DUCATO 2014 2999 syntetyczny Mobil 5W30 

6 RENAULT MASTER 2006 2463 półsyntetyczny Mobil 10W40 

7 FIAT FREEMONT 2014 1956 syntetyczny Selenia 5W30 

8 PEUGEOT EXPERT- szt.3 2016 1997 syntetyczny Mobil 5W30 

9 SKODA KAROQ 2018 1968 syntetyczny Castrol 5W30 

10 OPEL MOVANO 2018 2299 syntetyczny Dexos 2 5W30 

11 VOLKSWAGEN CRAFTER 2017 1968 syntetyczny Mobil 5W30 

12 VOLKSWAGEN CRAFTER 2018 1968 Syntetyczny Mobil 5W30 

13 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

2018 1968 syntetyczny Mobil 5W30 

 
 
 



24. Ceny zawarte przez Wykonawcę w formularzu cenowym winny obejmować wszelkie koszty 
wykonania przeglądu/ naprawy, w tym robociznę, części i materiały eksploatacyjne, podatek 
oraz marżę. Ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym są 
stałe i nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

25.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykonania wszystkich, wskazanych w kalkulacji, 
przeglądów. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

26. Zamawiający zastrzega, aby na fakturze za wykonaną usługę Wykonawca wyszczególnił 
wszystkie części, które zostały zużyte do naprawy. 

27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie bez podania 
przyczyny. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzaniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych 

przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Państwa, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”) 
jest Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. 
Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 
952-11-43-675, REGON 000557961 

2. W Instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
poprzez adres e-mail iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
a) podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług koniecznych 

dla realizacji swoich zadań statutowych, 
b) osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na 

podstawie 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 z póżn. zmianami), dalej „ustawa Pzp”; . 

c) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa 
5. Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres wymagany 

przepisami ustawy Pzp, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 14 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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. 

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych 
Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  W celu skorzystania z powyższych praw, 
należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej. 

8. Nie przysługuje Państwu   
a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowy na podstawie art. 21, gdyż 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
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