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ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH  

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 
 

„Dostawę dwóch samochodów osobowych” 
 
SPIS TREŚCI : 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia; 
Rozdział VIII       Wadium; 
Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców  

z Zamawiającym;  
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podwykonawcy; 
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia; 
Rozdział XVI RODO. 

 
Załączniki: 
Załączniki nr 1 i nr 1a - formularz oferty; 
Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik nr 3 i nr 3a - opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 4 - wzór umowy. 
 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), 
zwana dalej „ustawą Pzp”. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 i/lub nr 1a do siwz. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamówienie jest podzielone na 2 części: 

1) część nr 1 na dostawę samochodu osobowego 8 miejscowego o nadwoziu  

typu Mikrobus; 

2) część nr 2 na dostawę samochodu osobowego 5 miejscowego o nadwoziu  

typu Kombivan. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Dostawa dwóch 

samochodów osobowych (sprawa nr 12/19), nie otwierać przed dniem 08.10.2019 r. 

przed godz. 11:30” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

13. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, Zamawiający nie 

będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

składania ofert: 

  1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 z 

dopiskiem „wycofanie”; 

          2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 

sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. 
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  Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 

zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 i 2, przy czym koperta zewnętrzna  

powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 

ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz. 

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale V siwz. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i 

mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 

mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na 

wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania oraz w załącznikach do protokołu udostępnia 

się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej” RODO”. 

4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z 

wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 
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pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 

one udostępnione. 

7. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania 

lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.  

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

9. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.). 

10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym:  

a) wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.); 

b) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20, lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
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konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przedstawienie dowodów nie ma zastosowania wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. 

 

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do siwz (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa w oryginale każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną). 

 

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

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub 

dokumentów na potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z 

powodów określonych w pkt 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 4 niniejszego rozdziału (w przypadku oferty wspólnej ww. 

odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). 

 

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa w oryginale każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 

siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i/lub nr 1a do siwz wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy 

Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie, w oryginale. 

 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z 

informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp): 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 
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samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu; 

2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; 

3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną; 

4) ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 

7. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język: 

1) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą; 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem;  

3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V pkt 4 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 

5) w przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

6) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów; 

7) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

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 będzie 

podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania; 

8) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania; 

9) w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp; 
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10) uwaga: na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a 

następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

11) jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 ppkt 1 siwz, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

 

1. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 

17.04.2020 r. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia, a ponadto niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi udzieli Zamawiającemu 

gwarancji na przedmiot umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr  4 do siwz oraz w książce gwarancyjnej, o której mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

Wadium nie jest wymagane.  

 

ROZDZIAŁ IX  

Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 

Wykonawców z Zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maila, przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 
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a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz, 

b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy, 

c) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp, 

d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 

f) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

g) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź Wykonawcy, 

h) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   

i)  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp, 

j)  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

k) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy Pzp. 

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 

 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji 

danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 

Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 

być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, aby 

wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami na etapie postępowania 

przetargowego jest mjr SG Krzysztof Diaków, w godz. 07:30 – 15:30. Fax 94/ 34 44 700 (czynny 

całą dobę), e-mail: zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl 

UWAGA:W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się 

pod wskazanym na pierwszej stronie siwz nr telefonu, że została ona przez Zamawiającego 

otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna 

adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji. 

 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

mailto:zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl
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11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz 

bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, tym 

samym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie swojej strony internetowej celem 

uwzględnienia ewentualnych modyfikacji w ofercie. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i zamieszcza informację o tym na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 
1. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto za część, na którą Wykonawca zamierza złożyć 

ofertę. 

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty jakie muszą być przez Wykonawcę 
poniesione w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z siwz. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów i musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Tak obliczona 

cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Koszalinie przy  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godzinach: 

07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30 lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 08.10.2019 r. do 

godz. 11:00. Oferta musi wpłynąć do Kancelarii Jawnej Zamawiającego do dnia 08.10.2019 r. 

do godz. 11:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, w przypadku jej osobistego 

doręczenia lub nadania za potwierdzeniem odbioru.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i 
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minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób 

gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11:30 w  siedzibie Zamawiającego, w 

budynku nr 3, w pokoju nr 8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. W części nr 1 na dostawę samochodu osobowego 8 miejscowego o nadwoziu typu 

Mikrobus wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert: 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska 

najwyższą ilość punktów, tj. najwyższą sumę dla: (C) + (M) + (L) + (WG).  

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

a) punkty w kryterium „Cena” (C) obliczone zostaną zgodnie ze wzorem : 
 

                        najniższa cena ofertowa     

     C  = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

                  cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 
 

b) Punkty w kryterium „Moc silnika” (M) przyznane zostaną zgodnie z zasadą, że za każde 
dodatkowe 2 kW mocy silnika, ponad wymagania minimalne określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, oferta otrzyma 1 pkt (maksymalnie 10 pkt), czyli:  
 

L.p. Kryterium Waga (%) Sposób oceny: 

a) Cena (C) 60% 
minimalizacja - punkty zostaną 
przyznane zgodnie z wzorem określonym 
w lit. a 

b) Moc silnika (M) 10% 
punkty zostaną przyznane wg zasad 
określonych w  lit. b  

c) Lakier (L) 10% 
punkty zostaną przyznane wg zasad 
określonych w  lit. c 

d) Wydłużona gwarancja (WG) 20% 
punkty zostaną przyznane wg zasady 
określonej w  lit. d 
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„Moc silnika” (M) w przedziale: Przyznane punkty: 

121 kW - 122 kW 1 pkt 

123 kW - 124 kW 2 pkt 

125 kW - 126 kW 3 pkt 

127 kW - 128 kW 4 pkt 

129 kW - 130 kW 5 pkt 

131 kW - 132 kW 6 pkt 

133 kW - 134 kW 7 pkt 

135 kW - 136 kW 8 pkt 

137 kW - 138 kW 9 pkt 

139 kW - 140 kW 10 pkt 

 
c) Punkty w kryterium „Lakier” (L) przyznane zostaną zgodnie z zasadą: 

- 10 pkt za lakier metalizowany w jednym z 4 kolorów: białym, szarym, czarnym lub 
grafitowym. 

 
d) Punkty w kryterium „Wydłużona gwarancja” (WG) przyznane zostaną zgodnie z zasadą:  

- 10 pkt za wydłużenie gwarancji na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów,  
o dodatkowe 12 miesięcy;   

- 20 pkt za wydłużenie gwarancji na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów,  
o dodatkowe 24 miesiące.   

 

2. W część nr 2 na dostawę samochodu osobowego 5 miejscowego o nadwoziu typu 

Kombivan wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert: 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska 

najwyższą ilość punktów, tj. najwyższą sumę dla: (C) + (M) + (WG). 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 
a) punkty w kryterium „Cena” (C) obliczone zostaną zgodnie ze wzorem : 

 
                        najniższa cena ofertowa     

     C  = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

                  cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 
 

b) Punkty w kryterium „Moc silnika” (M) przyznane zostaną zgodnie z zasadą, że za każde 
dodatkowe 2 kW mocy silnika, ponad wymagania minimalne określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, oferta otrzyma 1 pkt (maksymalnie 15 pkt), czyli:  
 

L.p. Kryterium Waga (%) Sposób oceny: 

a) Cena (C) 60% 
minimalizacja - punkty zostaną 
przyznane zgodnie z wzorem określonym 
w  lit. a 

b) Moc silnika (M) 15% 
punkty zostaną przyznane wg zasad 
określonych w  lit. b  

c) Wydłużona gwarancja (WG) 25% 
punkty zostaną przyznane wg zasady 
określonej w  lit. c 
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„Moc silnika” (M) w przedziale: Przyznane punkty: 

69 kW - 70 kW 1 pkt 

71 kW - 72 kW 2 pkt 

73 kW - 74 kW 3 pkt 

75 kW - 76 kW 4 pkt 

77 kW - 78 kW 5 pkt 

79 kW - 80 kW 6 pkt 

81 kW - 82 kW 7 pkt 

83 kW - 84 kW 8 pkt 

85 kW - 86 kW 9 pkt 

87 kW - 88 kW 10 pkt 

89 kW - 90 kW 11 pkt 

91 kW - 92 kW 12 pkt 

93 kW - 94 kW 13 pkt 

95 kW - 96 kW 14 pkt 

97 kW - 98 kW 15 pkt 

 
c) Punkty w kryterium „Wydłużona gwarancja” (WG) przyznane zostaną zgodnie z zasadą:  

- 12 pkt za wydłużenie gwarancji na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów,  
o dodatkowe 12 miesięcy;   

- 25 pkt za wydłużenie gwarancji na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów,  
o dodatkowe 24 miesiące.   

 
3. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych na 

podstawie kryteriów oceny ofert, odrębnie dla każdej części postępowania. 

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek), a także 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp. 

10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 

unieważni postępowanie. 

11. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 

którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

podwykonawcy 

 

1. Umowa: 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do 

siwz;  

2) zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Podwykonawcy: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca jest 
obowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu umowy z podwykonawcami przed ich 
zawarciem. 
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez 
Wykonawcę firm Podwykonawców. Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia nie 
ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania 
Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego samego lub jego pracowników. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli albo mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej  w postaci papierowej lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

 



14 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 12/19 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

 
Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 na dostawę jednego samochodu osobowego  
8 miejscowego o nadwoziu typu mikrobus (CPV 34115200-8) zawarty jest w załączniku  
nr 3 do siwz. 
Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 na dostawę jednego samochodu osobowego  
5 miejscowego o nadwoziu typu kombivan (CPV 34115200-8) zawarty jest w załączniku  
nr 3a do siwz. 

ROZDZIAŁ XVI RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 92; 

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl. 
3. Dane osobowe pozyskane w związku z przetargiem pn. „Dostawa dwóch samochodów 

osobowych” będą przetwarzane w następujących celach: 
1) związanych z przetargiem; 
2) związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i audytem realizowanego projektu; 
3) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 
4) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 
5) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy Pzp. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz 
organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych*; 
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**; 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:adam.pasieka@strazgraniczna.pl
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1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 
UWAGA: (*) 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. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

(załącznik nr 2 do Umowy nr …../ST/2019 z dnia …………) 

Formularz oferty dla części nr 1 

na dostawę samochodu osobowego 8 miejscowego o nadwoziu typu mikrobus 

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

......................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
......................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 
 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
REGON .............................................. Nr NIP  ............................................................................. 
 
Nr KRS/CEIDG............................................................................................................................... 
 
Nr konta bankowego: .................................................................................................................... 
 
nr telefonu ............................................................. nr faxu .......................................................... 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………..… 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawę dwóch samochodów osobowych” 
(sprawa nr 12/19) 

składam(y) niniejszą ofertę i:  

1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę(imy) do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkim wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej  „siwz”. 

2. Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
i na warunkach określonych w siwz za cenę: 

 

brutto .............................................................................. zł, w tym obowiązujący podatek VAT. 

UWAGA: Cenę brutto wpisuje wyłącznie Wykonawca krajowy.  

 
netto .............................................................................. zł. 

UWAGA: Cenę netto wpisuje wyłącznie Wykonawca spoza terytorium RP, w przypadku Wykonawców spoza 
wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji 
zamówienia oraz inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanego produktu na terytorium RP.  
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3. W ramach ceny wskazanej w pkt 2 oferujemy następujący 8-miejscowy pojazd o nadwoziu typu 
mikrobus: 

Marka: ……………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa handlowa/model: ............................................................................................................ 

4. Oświadczam(y), że moc silnika oferowanego przez nas pojazdu wynosi ……………  kW. 
(Uwaga: Minimalna moc silnika wynosi 120 kW. Nie podanie mocy silnika skutkuje odrzuceniem oferty, ponieważ 
parametr ten stanowi kryterium oceny oferty, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 lit b siwz ). 

5. Oświadczam(y), że na cały pojazd udzielamy gwarancji:  

na okres 2 lat bez limitu przejechanych kilometrów; 

na okres 3 lat lub do przebiegu  …………………… tysięcy kilometrów. 
(Uwaga: Nie wypełnienie oświadczenia w zakresie niniejszej gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty. Oświadczenie to 
dotyczy gwarancji podstawowej, nie podlegającej punktowaniu w ramach kryteriów oceny ofert, jak gwarancja o której 
mowa w pkt.6). 
 

6. Oświadczam(y), że po upływie okresu gwarancji wymienionej w pkt. 5, wydłużamy okres 

gwarancji na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów, o kolejne …….. miesiące. 

(Uwaga: Należy zaoferować 12 lub 24 miesiące. Nie wpisanie wymaganych wartości skutkuje nie przyznaniem ofercie 
dodatkowych punktów w kryterium oceny oferty, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 lit d siwz). 

7. Oświadczam(y), że oferowany przez nas pojazd: 

NIE POSIADA lakieru metalizowanego; 

szary, czarny, grafitowy. 

(Uwaga: Niezaznaczenie żadnej lub obu opcji skutkuje nie przyznaniem ofercie dodatkowych punktów w kryterium 
oceny oferty, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 lit c siwz). 

8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

9. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) wymienionym niżej Podwykonawcom wykonanie 
następującej części zamówienia (wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców): 

L.p. Firma (nazwa) podwykonawcy  
(jeżeli jest znana) 

Część (zakres) zamówienia 

 
1. 

 

  

 
2. 
 

  

 

10. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić – nie podkreślenie Zamawiający 

będzie traktował, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………….……………………………………………………………… 
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11. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie zgodnym ze siwz. 

12. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik  nr 4 do 
siwz i nie wnoszę(wnosimy) do niej uwag. 

13. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 

14. W związku z Rozdziałem V pkt 7 ppkt 4 siwz wskazuję (my), że  odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający może pozyskać 
samodzielnie z następującej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:  

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 
 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 

(Uwaga: Zaznaczyć właściwą dla Wykonawcy bazę) 
 

15. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

                 tak   /         nie 

* zaznaczyć właściwe – zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, s.36) 
 Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i 
które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 miliony EUR. 

16. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  
str. 1, z późn. zm.). 

 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca 
oświadczenia nie składa (tj. usuwa treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie). 

 
Oświadczam(my), że na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 
 

1) .......................................................................... 

2) ........................................................................... 

 

....................................., dnia  .......................               

 ............................................................................. 
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 
podpis pełnomocnika Wykonawców) 

UWAGA: 
Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do siwz. Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca złoży samodzielnie w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia przez 
Zamawiającego na jego  stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 1a do SIWZ  
 

(załącznik nr 2 do Umowy nr …../ST/2019 z dnia …………) 

Formularz oferty dla części nr 2 

na dostawę samochodu osobowego 5 miejscowego o nadwoziu typu kombivan 

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

......................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
......................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 
 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
REGON .............................................. Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr KRS/CEIDG........................................................................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ................................................................................................................. 
 
nr telefonu ............................................................. nr faxu ........................................................ 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………… 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawę dwóch samochodów osobowych” 
(sprawa nr 12/19) 

składam(y) niniejszą ofertę i:  

1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę(imy) do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkim wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej  „siwz”. 

2. Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
i na warunkach określonych w siwz za cenę: 

 

brutto .............................................................................. zł, w tym obowiązujący podatek VAT. 

UWAGA: Cenę brutto wpisuje wyłącznie Wykonawca krajowy.  

 
netto .............................................................................. zł. 

UWAGA: Cenę netto wpisuje wyłącznie Wykonawca spoza terytorium RP, w przypadku Wykonawców spoza wspólnego 
obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia oraz inne 
opłaty związane z wprowadzeniem oferowanego produktu na terytorium RP.  
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3. W ramach ceny wskazanej w pkt 2 oferujemy następujący 5-miejscowy pojazd o nadwoziu typu 
kombivan: 

Marka: ……………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa handlowa/model: ............................................................................................................ 

4. Oświadczam(y), że moc silnika oferowanego przez nas pojazdu wynosi ……………  kW. 
(Uwaga: Minimalna moc silnika wynosi 68 kW. Nie podanie mocy silnika skutkuje odrzuceniem oferty, ponieważ 
parametr ten stanowi kryterium oceny oferty, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 2 lit b siwz ). 

5. Oświadczam(y), że na cały pojazd udzielamy gwarancji: 

na okres 2 lat bez limitu przejechanych kilometrów; 

na okres 3 lat lub do przebiegu  …………………… tysięcy kilometrów. 
(Uwaga: Nie wypełnienie oświadczenia w zakresie niniejszej gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty. Oświadczenie to 
dotyczy gwarancji podstawowej, nie podlegającej punktowaniu w ramach kryteriów oceny ofert, jak gwarancja o której 
mowa w pkt.6). 

 

6. Oświadczam(y), że po upływie okresu gwarancji wymienionej w pkt. 5, wydłużamy okres 

gwarancji na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów, o kolejne …….. miesiące. 

(Uwaga: Należy zaoferować 12 lub 24 miesiące. Nie wpisanie wymaganych wartości skutkuje nie przyznaniem ofercie 
dodatkowych punktów w kryterium oceny oferty, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 2 lit c siwz). 

7. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

8. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) wymienionym niżej Podwykonawcom wykonanie 
następującej części zamówienia (wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców): 

L.p. Firma (nazwa) podwykonawcy  
(jeżeli jest znana) 

Część (zakres) zamówienia 

 
1. 
 

 
 

 

 
2. 
 

  

 

9. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić – nie podkreślenie Zamawiający 

będzie traktował, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w następujących dokumentach: 

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

10. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie zgodnym ze siwz. 

11. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik  nr 4 do 
siwz i nie wnoszę(wnosimy) do niej uwag. 

12. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 
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13. W związku z Rozdziałem V pkt 7 ppkt 4 siwz wskazuję (my), że  odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający może pozyskać 
samodzielnie z następującej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:  

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 
 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 

 
(Uwaga: Zaznaczyć właściwą dla Wykonawcy bazę) 
 

14. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

                 tak   /         nie 

* zaznaczyć właściwe – zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, s.36) 
 Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i 
które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 miliony EUR. 

15. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  
str. 1, z późn. zm.). 

 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca 
oświadczenia nie składa (tj. usuwa treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie). 

 

 

Oświadczam(my), że na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 
 

1) .......................................................................... 

2) ........................................................................... 

 

....................................., dnia  .......................               

 ............................................................................. 
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 
podpis pełnomocnika Wykonawców) 

 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do siwz. Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca złoży samodzielnie w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia przez 
Zamawiającego na jego  stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 2 do siwz 
 
 
 
............................................... 
          ( pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych          
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 , z późn. zm.) 

 
 

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) 
 
....................................................................................................................................... 

 
działając w imieniu i na rzecz :  
 
....................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Dostawę dwóch samochodów osobowych” 
(sprawa nr 12/19) 

 

 
 
Oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 siwz.  

 
 

 
 
 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 
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Oświadczam(my) (*), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. .……………………………………………………………………………………………..…… 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 lub w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

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

 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) -  wypełnić, jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 3 do siwz 
 

(załącznik nr 1 do Umowy nr …../ST/2019 z dnia …………) 

 
Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 na dostawę jednego samochodu osobowego 
8 miejscowego o nadwoziu typu mikrobus (CPV 34115200-8): 
 
Pkt. 1 - Wymagania ogólne: 
L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Rodzaj 
Homologowany wg kat. M1 (osobowy) o nadwoziu zamkniętym, ośmiomiejscowy w 
układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem pojazdu dla części nr 1 
postępowania. 

2. Rok produkcji Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, fabrycznie nowy 

3. 
Warunki  
techniczne i 
formalne 

Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone 
świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji pojazdu 
dostarczonym wraz z pojazdem. 

4. Barwa nadwozia 

Pojazd lakierowany fabrycznie. Barwa pojazdu wybrana z palety barw producenta 
zawierającej obowiązkowo kolor biały, szary, czarny lub grafitowy. Zderzaki oraz 
obudowy lusterek zewnętrznych polakierowane w kolorze nadwozia. Zamawiający 
zastrzega możliwość wyboru barwy nadwozia. Barwa pojazdu zostanie wybrana 
do czasu podpisania umowy 
Wyposażenie nieobowiązkowe: 
- Możliwość wyboru lakieru metalizowanego - dodatkowo punktowane  
w kryteriach oceny ofert. 

5. Gwarancja 

Gwarancja podstawowa musi wynosić: 
- 2 lata na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów lub  
- 3 lata na cały pojazd z limitem przejechanych kilometrów, nie mniejszym niż 
100 000 km w zależności co pierwsze nastąpi. 
Wydłużenie okresu gwarancji, bez limitu przejechanych kilometrów, o 
dodatkowe 12 lub 24 miesiące jest dodatkowo punktowane w kryteriach 
oceny ofert.  

6. 
Warunki 
serwisowania 

Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres czynności obsługowych 
zgodnie z zaleceniami producenta, nie częściej, niż co 15 tys. km lub jeden rok.  
Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres 
wszystkich czynności przewidzianych przez producentów pojazdu i wyposażenia 
dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu 
w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z 
realizacją zadań Straży Granicznej.  
Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności 
obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem pojazdu w 
danej dobie 

7. Rozstaw osi Nie mniejszy niż 2900 mm, nie większy niż 3000 mm 

8. 
Długość całkowita 
pojazdu 

Od 4600 mm do 5000 mm 

9. 
Wysokość 
pojazdu 

Od 1900 mm do 2000 mm 

10. 
Dopuszczalna 
masa całkowita 

Do 3500 kg 
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Pkt. 2 - Silnik: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Rodzaj Z zapłonem samoczynnym lub iskrowym 

2. 
Pojemność 
skokowa 

Nie mniej niż 1900 cm3 

3. Moc Nie mniej niż 120 kW 

4. Zużycie energii Nie więcej niż: 3,0 MJ/km 

5. Emisja CO2 Nie więcej niż: 230 g/km  

6. 
Emisja 
zanieczyszczeń 

Nie więcej niż: 150 mg/km 

 

Pkt. 3 - Układy: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. 
Przeniesienia 
napędu 

Skrzynia przekładniowa – automatyczna. 

2. Hamulcowy 
Co najmniej z systemami: 

1) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; 
2) stabilizacji toru jazdy. 

3. Kierowniczy 
Ze wspomaganiem.  
Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie. 

 

Pkt. 4 - Wyposażenie: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Bezpieczeństwo Minimum: poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera.     

2. 
Zabezpieczenie  
antykradzieżowe 

Minimum jedno elektroniczne. 

3. 
Kolumna 
kierownicy 

Regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie. 

4. Zamek centralny 
Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie 
sterowany. 

5. 
Klimatyzacja/ 
ogrzewanie 

Klimatyzacja montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. 
Ogrzewanie fabryczne obejmujące swoim zasięgiem przestrzeń kierowcy oraz 
cześć pasażersko-bagażową.   

6. Lusterka boczne Sterowane elektrycznie i podgrzewane. 

7. 
Instalacja 
elektryczna 

Wyposażona w co najmniej 2 gniazda zapalniczki 12V,  zasilane bez względu na 
położenie włącznika zapłonu i znajdujące się: 
1) w desce rozdzielczej pojazdu; 
2) w komorze przestrzeni bagażowej. 

8. Instalacja radiowa Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki 

9. 
Światła 
przeciwmgłowe 

Dodatkowo z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze 
światłami pojazdu montowane fabrycznie. 

10. 
Dodatkowe 
oświetlenie 

Oświetlenie wnętrza schowka w desce rozdzielczej oraz przestrzeni bagażowej. 

11. 
Czujnik cofania/ 
kamera cofania 

Kamera cofania z sygnalizatorem akustycznym informującym o przeszkodach. 

12. Dywaniki gumowe 
Komplet oryginalny producenta. 
 

13. Koła i ogumienie 
Ogumienie bezdętkowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., fabrycznie 
nowe do jazdy w warunkach letnich wyposażone w fabryczne obręcze (felgi) ze 
stopów lekkich. Koło zapasowe (pełnowymiarowe) - 1szt. 

14. Gaśnica 
Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca 
odpowiedni certyfikat CNBOP 1 szt. 
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15. 
Dostępność 
serwisu 

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu  w promieniu do 250 
km od siedziby Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. 

16. 
Trójkąt 
ostrzegawczy 

Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem  27 EKG 
ONZ. 

17. Apteczka Typu samochodowego 1 szt., wkład apteczki zgodny z normą DIN 13164. 

 

Pkt. 5 - Część pasażerska: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Drzwi 

Boczne: 
a) jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony 

pojazdu, częściowo przeszklone, szyby opuszczane/podnoszone 
elektrycznie; 

b) dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej oraz lewej strony pojazdu, 
częściowo przeszklone. Sposób otwierania drzwi zgodnie ze 
wskazaniem strzałkami na schemacie pojazdu dla części nr 1 
postępowania. 

Tyłu nadwozia – unoszone lub dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone.  
Szyba podgrzewana, wyposażona w jedną lub dwie wycieraczki szyby. 

2. Siedzenia 

Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym. W pierwszym rzędzie 2 fotele. 
Fotele 2-giego i 3-ciego rzędu osobne z możliwością szybkiego montażu tyłem do 
kierunku jazdy (wypięcie i wpięcie). Fotel kierowcy wyposażony w regulację 
podparcia lędźwiowego i regulację wysokości. 
Układ siedzeń zgodny ze schematem pojazdu dla części nr 1 postępowania. 

3. 
Przestrzeń 
pasażersko-
bagażowa 

1) O wymiarach minimalnych:  

 1250 mm wysokość (mierzona prostopadle do powierzchni podłogi w 
najwyższym miejscu przestrzeni bagażowej od podłogi do dachu), 

 600 mm minimalna długość przestrzeni bagażowej (mierzona po 
podłodze za 3 rzędem siedzeń przy podstawie); 

2) Wyposażona w co najmniej 4 uchwyty bagażowe do kotwiczenia ładunku 
oraz siatkę zabezpieczającą ładunek; 

3) Konstrukcja pozwalająca na umieszczenie wieszaków ubraniowych na 
szerokości części bagażowej, mocowana do nadwozia pojazdu. 

Szyby pojazdu przyciemnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
(Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią). Okna wyposażone w żaluzje 
fabryczne. 

 

Pkt. 6 - Wyposażenie specjalne: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. 
Kamery 
szerokokątne 

Kamera szerokokątna, 2 szt., min. jakość Full HD, z podłączeniem do rejestratora 
z możliwością zapisu obrazu na karcie micro SD (gniazdo karty zamontowane w 
przestrzeni kierowcy i pasażera z przodu). Kamery podłączone do instalacji 
pojazdu. 
Kamera nr 1 – montowana nie mniej niż 2/3 wysokości pojazdu z perspektywą 
rejestracji przestrzeni przed pojazdem.  
Kamera nr 2 – montowana nie mniej niż 2/3 wysokości pojazdu z perspektywą 
rejestracji przestrzeni za pojazdem.   
Miejsce montażu jak na schemacie pojazdu dla części nr 1 postępowania. 

2. Gniazda 12V 

4 szt. gniazd zasilających 12V, w tym:  

 2 szt.  zamontowane w przestrzeni kierowcy i pasażera z przodu pod 
kokpitem w przestrzeni na nogi; 

 2 szt.  zamontowane w przestrzeni pasażerskiej z tyłu. 
Miejsce montażu jak na schemacie pojazdu dla części nr 1 postępowania. 
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3. 
Sygnalizator -  
lampa sygnałowa 
pomarańczowa 

1 szt. - lampa sygnałowa LED (z homologacją) z mocowaniem na magnes lub z 
możliwością szybkiego montażu/demontażu z podłączeniem do gniazda 12V. 

4. 
Szyna – uchwyt 
mocowania 
roweru oraz rower 

1 szt. -  szyna-uchwyt umożliwiająca mocowanie roweru w przestrzeni pasażersko-
bagażowej pojazdu. Dostosowana do roweru. 
1 szt. - rower na kołach 26-28 cali. Miejsce montażu szyny wskazano na 
schemacie pojazdu dla części nr 1 postępowania. 
Zamówienie obejmuje dostarczenie pojazdu z rowerem typu: GÓRSKI MTB, 
męski, rozmiar kół 27,5", rozmiar ramy L (21-22"), rama wykonana ze stopu 
aluminium, napęd średniej klasy o 24 przełożeniach. 

5. 

Zasłona 
przestrzeni 
pasażerskiej oraz 
tylnej szyby 

1 szt. -  zasłona przestrzeni pasażerskiej oddzielająca przestrzeń tylnych siedzeń 
od kabiny kierowcy i pasażera z przodu. Zasłona rozsuwana i zasuwana, z 
możliwością połączenia w całość z materiału nieprzepuszczającego światła.   
1 szt. -  zasłona tylnej szyby klapy bagażnika, z możliwością częściowego 
zasłonięcia szyby.  Zasłona rozsuwana i zasuwana, z możliwością połączenia w 
całość z materiału nieprzepuszczającego światła. 

6. 

Uniwersalny 
uchwyt do 
mocowania 
kamery lub 
aparatu 

Uniwersalne, kompaktowe ramię, zachowujące cechy teleskopowe pozwalające na 
mocowanie kamery lub aparatu i ustawienie w dowolnej płaszczyźnie. Mocowanie 
uniwersalne standardowe. Udźwig min. 3 kg, dł. ramienia min. 70 cm, możliwość 
demontażu uchwytu z punktu mocowania.   
Miejsce montażu jak na schemacie pojazdu dla części nr 1 postępowania. 

 

Pkt. 7 - Schemat pojazdu: 

Ze względów technicznych schemat ten jest publikowany na stronie internetowej Zamawiającego w 

osobnym pliku z rozszerzeniem pdf i oznaczony jest nazwą „Schemat pojazdu (dla części nr 1 
postępowania)”. 
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Załącznik nr 3a do siwz 
 

(załącznik nr 1 do Umowy nr …../ST/2019 z dnia …………) 

 

Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 na dostawę jednego samochodu osobowego 
5 miejscowego o nadwoziu typu kombivan (CPV 34115200-8): 
 
Pkt. 1 - Wymagania ogólne: 

L.p. Parametr: Wymagania Zamawiającego: 

1.  Rodzaj 
Homologowany wg kat. M1 (osobowy) o nadwoziu zamkniętym, pięciomiejscowy w 
układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem pojazdu dla części nr 2 
postępowania. 

2.  Rok produkcji Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, fabrycznie nowy 

3. 
Warunki    
techniczne i 
formalne 

Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone 
świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji pojazdu 
dostarczonym  wraz z pojazdem.  

4. Barwa nadwozia 

Pojazd lakierowany fabrycznie. Barwa pojazdu wybrana z palety barw producenta 
zawierającej obowiązkowo kolor szary lub czarny, grafitowy. Zderzaki oraz obudowy 
lusterek zewnętrznych polakierowane w kolorze nadwozia. Zamawiający zastrzega 
możliwość wyboru barwy nadwozia. Barwa pojazdu zostanie wybrana do czasu 
podpisania umowy. 

5. Gwarancja 

Gwarancja podstawowa musi wynosić: 
- 2 lata na cały pojazd, bez limitu przejechanych kilometrów lub  
- 3 lata na cały pojazd z limitem przejechanych kilometrów, nie mniejszym niż 
100 000 km w zależności co pierwsze nastąpi. 
Wydłużenie okresu gwarancji, bez limitu przejechanych kilometrów, o 
dodatkowe 12 lub 24 miesiące jest dodatkowo punktowane w kryteriach oceny 
ofert. 

6. 
Warunki 
serwisowania 

Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres czynności obsługowych 
zgodnie z zaleceniami producenta,  nie częściej, niż: co 15 tys. km lub jeden rok.  
Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres 
wszystkich czynności przewidzianych przez producentów pojazdu i wyposażenia 
dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w 
celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją 
zadań Straży Granicznej.  
Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności 
obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem pojazdu w 
danej dobie. 

7. Rozstaw osi Od 2400 mm do 2700 mm. 

8. 
Długość całkowita 
pojazdu 

Od 3900 mm do 4300 mm.  
 

9. 
Wysokość 
pojazdu 

Od 1700 mm do 1850 mm. 

10. 
Szerokość 
całkowita  
z lusterkami. 

Od 1800 mm do 2200 mm. 
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Pkt. 2 - Silnik: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Rodzaj Z zapłonem samoczynnym lub iskrowym 

2. 
Pojemność 
skokowa 

Nie mniej niż 900 cm3 

3. Moc Nie mniej niż 68 kW 

4. Zużycie energii Nie więcej niż: 2,7 MJ/km 

5. Emisja CO2 Nie więcej niż: 200 g/km 

6. 
Emisja 
zanieczyszczeń 

Nie więcej niż: 140 mg/km 

 

Pkt. 3 - Układy: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. 
Przeniesienia 
napędu 

Skrzynia przekładniowa – automatyczna. 

2. Hamulcowy 
Co najmniej z systemami: 

1) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; 
2) stabilizacji toru jazdy. 

3. Kierowniczy 
Ze wspomaganiem.  
Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie. 

 

Pkt. 4 - Wyposażenie: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Bezpieczeństwo Minimum: poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera.     

2. 
Zabezpieczenie  
antykradzieżowe 

Minimum jedno elektroniczne. 

3. 
Kolumna 
kierownicy 

Regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie. 

4. Zamek centralny 
Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie 
sterowany. 

5. 
Klimatyzacja/ 
ogrzewanie 

Klimatyzacja montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. 
Ogrzewanie fabryczne obejmujące swoim zasięgiem przestrzeń kierowcy oraz 
cześć pasażersko-bagażową.   

6. Lusterka boczne Sterowane elektrycznie i podgrzewane. 

7. 
Instalacja 
elektryczna 

Wyposażona w co najmniej 2 gniazda zapalniczki 12V,  zasilane bez względu na 
położenie włącznika zapłonu, w desce rozdzielczej pojazdu lub w przestrzeni na 
nogi. 

8. Instalacja radiowa Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 2 głośniki. 

9. Czujnik cofania Z sygnalizatorem akustycznym informującym o przeszkodach. 

10. Dywaniki gumowe Komplet oryginalny producenta. 

11. Koła i ogumienie 
Ogumienie bezdętkowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., fabrycznie 
nowe do jazdy w warunkach letnich wyposażone w fabryczne obręcze (felgi) ze 
stopów lekkich. Koło zapasowe (pełnowymiarowe) - 1 szt. 

12. Gaśnica 
Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca 
odpowiedni certyfikat CNBOP 1 szt. 

13. 
Dostępność 
serwisu 

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi na oferowany pojazd, dostępu do serwisu  w promieniu do 250 
km od siedziby Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. 
 

14. 
Trójkąt 
ostrzegawczy 

Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem  27 EKG 
ONZ. 

15. Apteczka Typu samochodowego 1 szt., wkład apteczki zgodny z normą DIN 13164. 
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Pkt. 5 - Część pasażerska i bagażowa: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Drzwi 

1) Boczne – przeszklone kierowcy i pasażera, przesuwne drzwi boczne 
jednoskrzydłowe - strona kierowcy i pasażera, cała przestrzeń pasażersko-
bagażowa przeszklona. 

2) Szyby opuszczane/podnoszone elektrycznie. 
3) Drzwi tyłu nadwozia – unoszone lub dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone. 

Szyba podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę szyby. 

2. Siedzenia 

1) Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym. 
2) Możliwość szybkiego demontażu/montażu tylnego rzędu siedzeń (wypięcie i 

wpięcie).  
Układ siedzeń zgodny ze schematem pojazdu dla części nr 2 postępowania. 

3. 
Przestrzeń 
pasażersko-
bagażowa 

O wymiarach minimalnych: 

 1200 mm wysokość, (mierzona prostopadle do powierzchni podłogi w 
najwyższym miejscu przestrzeni bagażowej od podłogi do dachu). 

Szyby pojazdu przyciemnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
(Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią). 

 

Pkt. 6 - Wyposażenie specjalne: 

L.p. Parametr: Wymagania zamawiającego: 

1. Gniazda 12V 
2 szt.,  zamontowane w tylnej części pojazdu, miejsce montażu zgodnie ze 
schematem pojazdu dla części nr 2 postępowania. 

2. 

Uniwersalny 
uchwyt do 
mocowania 
kamery lub 
aparatu 

Uniwersalne, kompaktowe ramię, zachowujące cechy teleskopowe pozwalające na 
mocowanie kamery lub aparatu i ustawienie w dowolnej płaszczyźnie. Mocowanie 
uniwersalne standardowe. Udźwig minimum 3 kg, dł. ramienia minimum 70 cm, z 
możliwością demontażu uchwytu z punktu mocowania.   
Miejsce montażu zgodnie ze schematem pojazdu dla części nr 2 postępowania. 

 

 

Pkt. 7 - Schemat pojazdu: 

Ze względów technicznych schemat ten jest publikowany na stronie internetowej Zamawiającego w 

osobnym pliku z rozszerzeniem pdf i oznaczony jest nazwą „Schemat pojazdu (dla części nr 2 
postępowania)”. 
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Załącznik nr 4 do siwz 
Egz. nr …… 

UMOWA NR …../ST/2019 

zawarta w dniu …………………………… 2019 r. w Koszalinie pomiędzy  
Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego z siedzibą 75–531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,  
NIP 669–050–44–24, REGON 330374742, 
reprezentowanym przez: 
Komendanta – ………………………………………………………………………………………,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a  
………………….. z siedzibą ……………………… (wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………..), nr NIP …………….. i nr REGON ……………,  
reprezentowanym przez:  
Pana ................................................................................, 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch samochodów osobowych”, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. 
zm.), zwanej dalej „Pzp”.  

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1  

Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………………………………, zwanego w 
dalszej części umowy „przedmiotem umowy”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej „OPZ” oraz formularzem oferty zawartym w załączniku    
nr 2 do umowy. 
UWAGA: (na etapie wypełniania umowy treść § 1 zostanie dostosowana do treści oferty Wykonawcy, zależnie 
od części, na które oferta została złożona) 

 
 DOSTAWA I ODBIÓR 
 § 2  
1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy w terminie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 

17.04.2020 r. z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. 
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – do 

magazynu Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, własnym 
ubezpieczonym transportem wraz z załadunkiem i rozładunkiem wliczonym w jego cenę, o której 
mowa w § 6 ust. 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 14:00. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas 
przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia w trakcie 
transportu. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na  koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy wraz z książką gwarancyjną w języku polskim. Jeśli nie 
będzie to wynikać z zapisów w książce gwarancyjnej, Wykonawca dostarczy także wraz z nią 
informację producenta o zakresie stosowania biopaliw. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 i 
załącznikach do umowy, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami poczynionych 
uzgodnień. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, nie wnosi do niego uwag i uznaje 
go za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o 
gotowości dostarczenia przedmiotu umowy. 

8. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli stron umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

9. Z czynności odbiorczych zostanie sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego protokół, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.  

10. Za termin wykonania dostawy przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu z czynności odbiorczych dostawy, o których mowa w ust. 9. Podpisanie protokołu z 
czynności odbiorczych z zastrzeżeniami będzie skutkowało dla Wykonawcy obowiązkiem ich 
usunięcia, a dla Zamawiającego powtórzeniem czynności odbiorczych w tym zakresie, ust. 2 i 7-9 
stosuje się odpowiednio. 

 
REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY 

§ 3 
Osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją postanowień niniejszej 
umowy jest:  

1) ze strony Wykonawcy ………………………, nr tel.: ………………. 
2) ze strony Zamawiającego  ………………………, nr tel.: ………………. 

 

PODWYKONAWCY 
§ 4 

1. Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy: 
1) w zakresie ……………………………, podwykonawcy …………………………; 
2) w zakresie ……………………………, podwykonawcy …………………………; 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców wskazanych w ust. 1, 
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo 
lub projekt jej zmiany w terminie 7 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy. Projekt umowy 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinna określić co najmniej: 
1)  zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez Podwykonawcę, 
2)  wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, 
3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 21 dni, 

licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę od Podwykonawcy prawidłowo wystawionej 
faktury, potwierdzonej wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone co najmniej na takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

5) termin wykonania zleconej Podwykonawcy części zamówienia, przy czym termin ten nie 
może być dłuższy niż terminy wskazane w treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawca a 
Zamawiającym, 

6) możliwość rozwiązania umowy w przypadku, gdy Podwykonawca nie dochowa terminu 
wykonania zleconej podwykonawcy części zamówienia, 

7) oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej miedzy 
Wykonawca a Zamawiającym, 
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8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie 
dostarczone towary przez Podwykonawcę, 

9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie jest zgodny z wymogami zawartymi w 
ust. 4, Zamawiający zgłosi w termie 7 dni licząc od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, pisemne zastrzeżenia. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego tego projektu. 

6. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 3, nie spełni wymagań określonych przez 
Zamawiającego w ust. 4 lub jest niezgodna z akceptowanym przez Zamawiającego projektem 
umowy, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 5 sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia 
sprzeciwu w terminie, o którym mowa z zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację przez 
Zamawiającego umowy. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcie. 

8. Zapisy w ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do 
projektów umów i umów z dalszym Podwykonawcą.  

9. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza zmianę Podwykonawcy/rezygnację 
z Podwykonawcy/wprowadzenie nowego Podwykonawcy. 

10. W przypadkach wskazanych w ust. 9 zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca 
dodatkowo przedstawi dokumenty regulujące zobowiązania finansowe z tym Podwykonawcą. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej Zamawiającemu faktury dowód 
potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty 
należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto 
Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym otrzymanie 
wynagrodzenia. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wraz 
oświadczeniem Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do 
czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną 
Zamawiającemu kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

13. Zamawiający dopuszcza płatności bezpośrednie na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury 
Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy, na które należy dokonać przelewu 
należności. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 12, może dotyczyć jedynie należności, które powstały po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3. 

15. Wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy bez akceptacji Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo zwalnia Zamawiającemu z dochodzenia przez Podwykonawcę jakichkolwiek 
roszczeń względem Zamawiającego. 

16. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, 
zostanie ona dokonana w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury od Podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 17. 

17. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 16, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi 
Zmawiającemu w terminie 10 dni licząc od daty otrzymania wezwania. 
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WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 

§  5  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres ……..….. liczony od 

daty podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń w tym w 
szczególności: 

1) usuwa na swój koszt wady w pojeździe lub wymienia na pojazd nowy wolny od wad,  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego;  

2) ponosi wszystkie koszty związane z reklamacjami w okresie gwarancji i rękojmi; 
3) nie uzależnia zakresu stosowania gwarancji od sposobu eksploatacji przedmiotu umowy  

w celach realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej w tym, miedzy innymi: warunków 
użytkowania pojazdów, jazda po drogach gruntowych, jazda w warunkach miejskich, 
użytkowanie przedmiotu umowy na krótkich odcinkach, eksploatacja przedmiotu umowy 
także poza terytorium RP - teren Europy, zbiorowe prowadzenie pojazdu, itp.   

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji.  
3. Roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, Zamawiający zgłosi  

w postaci protokołu reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich ujawnienia. 
Wzór protokołu reklamacyjnego dla zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu udzielonej gwarancji  
i rękojmi określa załącznik nr 4 do umowy.  

4. Szczegółowe warunki gwarancji, poza ust. 1 - 3, zostały opisane w książce gwarancyjnej 
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4. 

5. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad w godzinach od …… do ……, w dniach 
roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr 
…………………. lub pocztą elektroniczną na adres ……………………….. i potwierdzone faksem 
pod numer …………………………... Zgłoszenie zawierać będzie numer zgłoszenia, dane osoby 
zgłaszającej, datę i godzinę zgłoszenia, opis wady/usterki/awarii.  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a zapisami w książce gwarancyjnej 
zastosowanie mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego nieodpłatnych konsultacji 
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

8. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia jego majątku  
w okresie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca wskaże firmę lub osobę, która przejmie jego 
zobowiązania wynikające z umowy gwarancyjnej. 

9. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, w pozostałych przypadkach – 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, zgodnie z art. 581 Kodeksu 
cywilnego. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca korzystanie z przedmiotu umowy, 
określonego w § 1, zgodnie z jego przeznaczeniem.   

10. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej wadą oraz szkody powstałej 
w związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Zamawiającym.   

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego,  w terminie 
wskazanym w ust. 1 pkt 1. Wykonawca jest związany terminem wskazanym przez Zamawiającego 
i nie może się od niego uchylić.   

12. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie na 
koszt i ryzyko Wykonawcy wad nie usuniętych przez Wykonawcę we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie oraz naprawienia wyrządzonych taką wadą szkód we własnym zakresie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

13. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 12, poniesione 
przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni roboczych, licząc od 
dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym zakresie. Żądanie winno 
zawierać także uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokość.   

14. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym.   
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15. W razie wykonania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 6 
1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy w kwocie netto/brutto(*)  ………… zł (słownie:…………..………………………).  
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty 

jakie powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu umowy. 
3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę, nawet bez własnej winy, wszystkich wydatków 

lub kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą 
umową, ewentualnie powstałe różnice stanowią element ponoszonego przez Wykonawcę ryzyka i 
nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.   

4. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 
 
(*) – zostanie wpisana cena netto (gdy ofertę złoży Wykonawca spoza terytorium RP) lub cena brutto (gdy ofertę złoży 
Wykonawca krajowy). 

 
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

§ 7 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie brutto, o którym mowa  

w § 6 ust. 1 na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie  
do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wystawienie faktury nastąpi po dostarczeniu i odebraniu przedmiotu umowy potwierdzonego przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w formie podpisanego bez zastrzeżeń  protokołu z 
czynności odbiorczych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 9 z zastrzeżeniem ust. 5 
poniżej. 

3. Brak faktury lub jej błędne wypełnienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub 
wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności, określony w ust.1, liczy się od dnia dostarczenia 
wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę za przyjęty przedmiot umowy w terminie  

3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu z czynności odbiorczych 
przedmiotu umowy. 

 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

§ 8 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje za każdy dzień opóźnienia kara umowna w 
wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem, że 
wysokość kary nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 
umowy, Wykonawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,25 % 
wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie lub wymianie, z zastrzeżeniem, że 
wysokość kary nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 
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4. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za 
każde zdarzenie. 

5. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 
wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

6. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 
wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi w terminie wskazanym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia 
na koszt Wykonawcy innym podmiotom. W takim przypadku Zamawiający nie traci praw do 
gwarancji i rękojmi za wady. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne:   

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu;   
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych 

dni.   
9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu 

cywilnego ewentualnej wierzytelności tytułem kary umownej, o której mowa w ust. 1, ze swej 
wierzytelności tytułem wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza,  że powyższe 
oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 
wadą oświadczenia woli skutkującego jego nieważnością.   

10. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, 
której mowa w ust. 9.   

11. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z 
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 
jego kooperantów. 

12. Pobranie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

13. W przypadku, gdy Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy będzie zobowiązany  
do zapłaty podatku VAT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, podstawę naliczania kar 
umownych stanowi ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy powiększone o podatek VAT, 
do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma także prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

1)  w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1; 
2)  jeżeli łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej umowy naliczonych 

przez Zamawiającego osiągnie 25 % wartości wynagrodzenia brutto umowy, określonego 
w § 6 ust. 1; 

3)  w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości lub zajęcia majątku 
Wykonawcy.  
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3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej 
wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych 
w ust. 1 i 2. 

4. W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy 
nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia od zapłaty kar umownych w razie zaistnienia przesłanek do 
ich naliczenia, jak również Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec Wykonawcy 
wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wobec części przedmiotu umowy wykonanych 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  

 
ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY 

§ 10 
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy; 
2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług; 
4) zmian technologicznych w szczególności w sytuacji: 

a) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonania przedmiotu umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

c) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności zmiana 
osób wskazanych do kontaktu ze stronami, o których mowa w § 3. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez Stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) ocenę wpływu zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy; 
4) ocenę wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod 
warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Pzp. 

 
RODO 
§ 11 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku jej realizacji 
jest każda ze Stron umowy zgodnie z właściwością z niej wynikającą – ze strony Zamawiającego 
– Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego z siedzibą w 75-531 Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, ze strony 
Wykonawcy – …………………………………………………………………………. 
Powyższe dane osobowe zbierane są przez Strony umowy wyłącznie w celu ich przetwarzania 
na potrzeby realizacji umowy.  
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2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępnione odbiorcom danych 
w rozumieniu przepisów rozdziału V 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”.  

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych 
podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji umowy. 

4. Zamawiający przekaże osobom wskazanym w treści umowy oraz innym osobom jeżeli uzyska ich 
dane w ramach realizacji umowy klauzule obowiązku informacyjnego, której wzór stanowi 
załącznik nr 5 do umowy. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 
1. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi z nią integralną całość, są: 

1) załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;  
2) załącznik nr 2 – Kopia formularza oferty; 
3) załącznik nr 3 – Wzór protokołu z czynności odbiorczych dostawy; 
4) załącznik nr 4 – Wzór protokołu reklamacyjnego. 
5) załącznik nr 5 – Klauzula obowiązku informacyjnego 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896, z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw ani obowiązków 
wynikających z umowy na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego winna zostać wyrażona w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 
 

 

   ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

  

 

 

 

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

  

 UDZIELAM 
KONTRASYGNATY: 

 
 

 
 

 ………………………………………..………………… 
 

 

Sporządzono w 3 egz.: 

Egz. nr 1, 2 – Zamawiający,  
Egz. nr 3 – Wykonawca. 
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Załącznik nr 3  
do Umowy nr …../ST/2019 z dnia ………… 

 

PROTOKÓŁ  
 z czynności odbiorczych 

 
Miejsce czynności odbiorczych dostawy: ………………………….…. 

Data rozpoczęcia czynności odbiorczych dostawy: …………………. 

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………..…… 
                                                                   (nazwa i adres) 
 

                                          …………………………… 
                                                      (imię, nazwisko osoby upoważnionej) 
 

Ze strony Zamawiającego: ……………………….…… 
                                                                     (nazwa i adres) 

Komisja w składzie: 
1)……………………………… 

2)……………………………… 

3)……………………………… 

4)………………………………. 

Przedmiotem dostawy w ramach Umowy nr……… z dnia……. jest: 
 

Lp. Nazwa 
przedmiotu 

umowy 

Jednostka 
miary 

Ilość Nr 
seryjny 
(nr VIN) 

Wartość Dokumentacja 
techniczna/instrukcja 
obsługi/świadectwo 

jakości 

Uwagi 

        

        

 
Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 Tak* 

 Nie*- zastrzeżenia……………………………………………………………………………………. 
 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w 
ofercie: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………………… 
 

Świadczenie dodatkowe (jeśli było przewidziane w umowie): 

 Wykonane zgodnie z umową* 

 Niewykonane  zgodnie z umową*- zastrzeżenia…………………………………………… 
 
Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* 
 

Data zakończenia czynności odbiorczych dostawy: …………………………………………… 
Data i podpisy: 

1. …………………………… 
2. …………………………... 
3. …………………………… 
4. …………………………..                                              …………………………………………… 

(Członkowie komisji Zamawiającego)                                        (Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4  
do Umowy nr …../ST/2019 z dnia ………… 

 
 
…………………………………..     …………………………………………… 
     (Jednostka Organizacyjna SG)                    (Wykonawca i jego adres) 
 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY 

Naprawy gwarancyjnej pojazdu dostarczonego w ramach umowy nr ………………………………………..……. 

Marka i typ pojazdu: ……………………………………………………………………………………………..………. 

Numer VIN: …………………………………………………………………………………………………………..…… 

Numer rejestracyjny: …………………………. Przebieg całkowity …………………………………………….…… 

Nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej: …………………………………………………………………..….... 

Miejsce postoju pojazdu: ……………………………………………………………………………………………..…. 

Miejsce wyznaczenia naprawy pojazdu przez Gwaranta: ………………………………………………………..…. 

Data zgłoszenia pojazdu do naprawy: …………………………………………………………………………..…. 

Opis wady/usterki (niesprawności): ………………………………………………………………………… 

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

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

 
…………………………………..     …………………………………………… 
 (data i czytelny podpis przyjmującego)            (data i czytelny podpis zgłaszającego) 
 

 
 

ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE 
 
Data zgłoszenia pojazdu do odbioru przez gwaranta: ……………………………………………... 

Pojazd odebrano sprawny w dniu: …………………………………………………………………….. 

Miejsce odbioru pojazdu: …………………………………………………………………………..………. 

 

Uwagi dotyczące wykonanej naprawy: …………………………………………………………………… 

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

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

W związku z koniecznością dokonania naprawy gwarancyjnej pojazd był wyłączony z eksploatacji łącznie 

………… dni. 

 

 
 
………………………………………………....…....   …………………….……………………………… 
 (czytelny podpis lub pieczątka przekazującego po naprawie)   (czytelny podpis lub pieczątka odbierającego z naprawy) 
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Załącznik nr 5 
do Umowy nr …../ST/2019 z dnia ………… 

 
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  
z którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres:  
ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92; 

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl. 
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane  

w następujących celach: 
1) związanych z realizacją umowy nr ….…/ST/2019 na „Dostawę dwóch samochodów 

osobowych”; 
2) związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i audytem realizowanego projektu; 
3) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 
4) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 
5) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
1) niezbędność wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej umowy, oraz 
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, 
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 
przetwarzane, tj.: 

1) od czasu obowiązywania umowy; 
2) przepisów prawa, które obligują do przetwarzania danych osobowych przez określony czas;  
3) okresu, który jest niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych; 
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 

mailto:adam.pasieka@strazgraniczna.pl
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2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 
12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

Koszalin, dnia ……………… 2019 r. 

………………………………… 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 


