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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
na zadanie: 

 
„Dostawa jednego nowego samochodu terenowo-osobowego, przystosowanego do ratownictwa 

górskiego na potrzeby GOPR” 
 

znak postępowania: ZP.03.2018 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej ustawą PZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 
Grupa Regionalna GOPR  
GRUPA KARKONOSKA  
58-500 Jelenia Góra 
ul. Sudecka 79 
NIP: 736-10-39-808 
REGON: 000844011 
tel./fax: 75/75 24 734 
e-mail: karkonoska@gopr.pl 
strona internetowa: http://gopr.org/news/przetargi 
 
2) Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy 
PZP, w szczególności przepisy art. 39-46 oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu terenowo-
osobowego, rok produkcji 2018 r., przystosowanego do ratownictwa górskiego, wyposażonego         
w sygnalizację świetlno - dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych, spełniającego warunki 
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2017 r., 
poz.1260) na potrzeby GOPR. 
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz. 
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 
Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów: min. 2 lata 
Gwarancja na powłokę lakierniczą: min. 3 lata 
Gwarancja na perforację nadwozia: min. 6 lat 
 
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje 
się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia 
przekazania Wykonawcy samochodu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji 
serwisowych na terenie kraju. 
 
4. Oferta winna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania pojazdu. 
 
5. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (zał. nr 1 do siwz) opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu 
lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, 
zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności 
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 



 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1-Samochody osobowe; 
34.11.41.10-3- Pojazdy ratownicze. 
 
4) Informacja o ofertach częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
 
6) Informacja o ofertach wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7) Wymagany termin wykonania zamówienia. 
 
Do dnia: 28.12.2018 r. 
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
c) Zdolności technicznej i zawodowej; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 
o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 
 



4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.3.3 siwz. 
 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy: 
a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 
b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1  ustawy PZP; 
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane; 
d) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 
1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 , 
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy PZP 
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
 
9. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
10) Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę. 



 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany 
przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 
3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
4. W zakresie warunków określonych w pkt 9.1.2 siwz, wykonawcy wspólnie (co najmniej jeden z 
nich) mają udowodnić, iż spełniają te warunki. 
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie, 
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą 
występującym jako pełnomocnik pozostałych. 
 
11) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 
 
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1 siwz 
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty: 
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do 
siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do siwz. 
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o 
którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 
których mowa w pkt 1.1. 
1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. d) siwz – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
 
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 
do siwz. 
 
3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 
3.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) odpis 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; 



3.2. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 
3.3. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego: 
a) szczegółowy opis techniczny pojazdów (sporządzony wg zał. nr 1 do siwz) potwierdzający 
parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do siwz. 
 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. lit. a) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje 
się. 
 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 1.1, 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 lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 
7. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty 
albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy PZP składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 
9.7 lit a) lit. d) siwz należy złożyć w formie oryginału. 
 
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 
polski. 



 
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 570). W sytuacji posiadania dokumentów i 
oświadczeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. Jeżeli 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym 
wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 
 
12. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
12.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 
12.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może 
złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza 
załączonego do specyfikacji). 
 
12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo 
pocztowe (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 1481), faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j.Dz.U. z 
2017 poz. 1219). 
 
2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: 
Grupa Regionalna GOPR 
GRUPA KARKONOSKA  
58-500 Jelenia Góra 
ul. Sudecka 79 
nr tel./faksu: 75/75 24 734  
e-mail: karkonoska@gopr.pl 
znak sprawy: ZP.03.2018 
 
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
 



4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 
mowa w ppkt 1. 
 
5. Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym doręczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
 
6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej. 
http://gopr.org/news/przetargi 
 
 
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Pan Sławomir Czubak - Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR, tel. 75/75 24 734. 
 
w sprawach proceduralnych: 
Pan Krzysztof Woźniak – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 731 812 768, e-mail: 
zamet.k@wp.pl  
 
14) Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
15) Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 
 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą całość zamówienia. 
 
3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona przez 
wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
 
3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo 
czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być 
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
3.3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis 
(podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 
1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, 
2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których 
mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo 
musi być dołączone do oferty; 
4) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11 ppkt 2 siwz. 
3.4 Zaleca się, by wszystkie strony były spięte / zszyte/ we właściwej kolejności w sposób 
zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi 
numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis treści. 



3.5. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez 
uprawnioną osobę. 
 
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za 
wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4.1. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 419) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: nie ujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 
4.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 419)” i 
dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
4.3 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona. 
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres, a także 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
 
5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
16) Termin i miejsce składania ofert. 
 
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w siedzibie: 
Grupa Regionalna GOPR - GRUPA KARKONOSKA, 
58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 79. Sekretariat Naczelnika – parter  
  
w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12.00. 
 
1.1. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią wykonawcy lub 
dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak poniżej:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nazwa (firma) 
adres Wykonawcy 
 

Grupa Regionalna GOPR 
 GRUPA KARKONOSKA  

                                                              58-500 Jelenia Góra 
                                                              ul. Sudecka 79 
 
 

OFERTA 
„Dostawa jednego nowego samochodu terenowo-osobowego, przystosowanego do ratownictwa 

górskiego na potrzeby GOPR” 
 



Nie otwierać przed 07.12.2018 r. godzina 12.30” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.2. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w 
przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia. 
 
2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone. 
 
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
3.1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 
upływie terminu składania ofert 
 
17) Termin otwarcia ofert: 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie 
Grupy Regionalnej GOPR - GRUPA KARKONOSKA,       
58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 79 – sala wykładowa. 
  
2. Do wiadomości obecnych zostanie podana: 
2.1. kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy; 
2.3. cena netto i brutto podana w ofercie; 
2.4. termin zamówienia; 
2.5. okres gwarancji; 
2.6. termin płatności faktury. 
 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
4.1 Zamawiający poprawi w ofercie: 
4.1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
4.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
4.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na 
poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 jego oferta zostanie odrzucona. 
 
18) Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć dla całości zamówienia (określonego w 
pkt 3 siwz), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, gdzie należy uwzględnić wszelkie 



koszty dostawy, zamieszczenia oznaczeń na wskazanej odzieży, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., 
których wykonawca zamierza udzielić. 
 
2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego 
podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto. 
 
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w 
postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 
 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
2.1. Cena brutto za całość dostawy– 60%. 
 
                       Cn 
           C= ------------- x 100 x 60% 
                       Cb 
gdzie: 
 
C - wartość punktowa kryterium „cena” 
Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert; 
Cb – cena badanej oferty. 
 
2.2. okres gwarancji – 40% 
 
W tym kryterium będzie oceniana gwarancja udzielona na podzespoły mechaniczne i elektroniczne 
bez limitu kilometrów oraz na powłokę lakierniczą, poprzez zsumowanie przyznanych punktów za 
daną gwarancję, wg poniższej punktacji. 
 
· Wymagany minimalny okres udzielonej gwarancji na podzespoły mechaniczne i 
elektroniczne bez limitu kilometrów wynosi 2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru. Im 
dłuższy okres gwarancji tym wyższa ilość punktów, tj.: 
 
min. 2 lata – 0 pkt (warunek udziału w postępowaniu) 
3 lata - 10 pkt, 
4 lata- 20 pkt 
5 lat – 30 pkt 
6 lat i więcej – 40 pkt 
 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 
punktowej obliczonych wg następującego wzoru: 
 

X= C+G 
gdzie: 
X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
T- - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji. 
 



4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
5. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukcji 
elektronicznej. 
 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 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. 
 
20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we wzorze umowy załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi w 
terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, określonym zgodnie         
z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
 
22) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
23) Informacja o korzystaniu z podwykonawców. 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 
  
3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom 
wykonania żadnej części zamówienia. 
 
24) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Regionalna 
GOPR - GRUPA KARKONOSKA, 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 79, nr tel./faksu: 75/75 
24 734, e-mail: karkonoska@gopr.pl 
 



- inspektorem ochrony danych osobowych w Grupie Regionalnej GOPR - GRUPA 
KARKONOSKA jest Pan Adam Kukla, e-mail: adam.kukla@beconn.eu  , telefon: 509 862 887 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego samochodu 
terenowo-osobowego, znak referencyjny ZP.03.2018, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
2. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy 
pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku pozyskania przez wykonawcę 
danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 
13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu oferty. 
 
25) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 



2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
2.3. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane sposób określony w 
pkt 2.2. zdanie drugie., albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na 
stronie internetowej. 
2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 24.2.5 i 24.2.6 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy PZP. 
 
Załączniki: 
nr 1 - opis przedmiotu zamówienia; 
nr 2- wzór formularza oferty; 
nr 3– oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia; 
nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału; 
nr 5– informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 6- projekt umowy; 
 
 
 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 
 
 

zatwierdzam: 
 

Sławomir Czubak 
Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Samochód terenowo-osobowy. 
   
1. Pojazd bazowy 
  

Lp. Wymagane parametry techniczne pojazdu Parametry oferowane / 
Potwierdzenie spełnienia 

1. Samochód fabrycznie nowy; rok produkcji      
2018 r. 

 

2. Nazwa, typ, model          
       

 

3. Silnik diesla spełniający wymagania emisji spalin 
Euro 6,  
- pojemność skokowa nie mniej niż 2.0 l,  
- mocy maksymalna min. 110 kW  
- moment obrotowy maksymalny min. 400 Nm 

 

4. Nadwozie 5-cio osobowe, 4-drzwiowe typu 
pickup, oparte na ramie.  

 

5. Rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm  
6. Długość fabrycznej skrzyni ładunkowej nie 

mniejsza niż 1550 mm 
 

7. Napęd 4x4 stały, lub z dołączaną osią przednią 
(w takim wypadku musi być zapewniona 
możliwość dołączania napędu osi przedniej 
podczas jazdy).  

 

8. Reduktor do jazdy terenowej, blokada 
mechanizmu różnicowego osi tylnej włączana 
przez kierowcę.  

 

9. Kąt natarcia/zjazdu w stopniach minimum 30/25. 
Prześwit pod osiami minimum  225 mm  
Głębokość brodzenia minimum  650 mm     

 

10. Skrzynia biegów manualna min. 6 biegów + 
wsteczny  

 

11. Immobilizer  
12. Zdalnie sterowany centralny zamek   
13. Radioodtwarzacz z CD, instalacja radiowa – min. 

4 głośniki, antena; 
 

14. Klimatyzacja min. manualna  
15. System zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania (ABS), system wspomagający 
ruszanie na wzniesieniu 

 

16. System stabilizacji toru jazdy (ESP lub 
odpowiednik) 

 

17. Wspomaganie układu kierowniczego  
18. Regulowane w 2 płaszczyznach koło kierownicy    
19. Przednie  światła do jazdy dziennej  
20. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
21. Poduszki powietrzne boczne  
22. Tapicerka siedzeń z materiału w kolorze ciemnym  
23. Szyby drzwi bocznych kabiny sterowane 

elektrycznie 
 

24. Pełnowymiarowe koło zapasowe i podnośnik    
25. Kamera cofania z funkcjonalnością lusterka 

wstecznego (możliwość stałego załączenia).  
 

26. Wskaźnik temperatury zewnętrznej.   

 
 



 2. Zabudowa specjalna  
 

Lp. Parametry wymagane  Parametry oferowane / 
Potwierdzenie spełnienia 

1. Nadwozie: 
Nadwozie zamknięte 5 drzwiowe, wykonane jako 
konstrukcja zintegrowana po usunięciu ściany 
tylnej kabiny kierowcy i części poszycia dachu 
kabiny kierowcy, zespolonej ze skrzynia 
ładunkową, oraz nadbudową wykonaną z 
aluminium połączonej z kabiną i skrzynią 
ładunkową.  
Wymiary zabudowy na skrzyni ładunkowej: 
długość podłogi od drzwi tylnych do otworu 
tylnych drzwi bocznych min. 160 cm, szerokość 
min. 145 mm (nie uwzględniając nadkoli), 
wysokość wewnętrzna min. 125 cm.  
Tylne  drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na bok z 
zawiasami po lewej stronie, wyposażone w szybę, 
z możliwością zamknięcia i otwarcia od wewnątrz i 
od zewnątrz z kluczem. Blokada drzwi po 
zamknięciu centralnego zamka pojazdu.  
W górnej części nad szybą zamontowane 
oświetlenie  pola pracy za pojazdem, widzialne w 
czasie postoju przy zamkniętych i otwartych 
drzwiach.  
Ściany nadbudowy aluminiowej ocieplone, 
wygłuszone  i tapicerowane od strony wnętrza 
pojazdu tapicerką łatwo zmywalną, wraz z 
szybami po lewej i prawej stronie.  Wnętrze 
pojazdu wyposażone ogrzewanie z nagrzewnicą od 
układu chłodzenia silnika zainstalowane w tylnej 
części ze sterowaniem przez kierowcę.  

 

2. Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i ramy. 
Podłoga tylnej części kabiny zabezpieczona 
powierzchnią odporną na zabrudzenia, środki 
chemiczne, zmywalna pod ciśnieniem. Podłoga 
przedniej części kabiny pokryta gumą lub 
wykonana analogicznie jak tylnej części kabiny. 

 

3. Kolor czerwony RAL 3000, dopuszcza się  
lakierowanie pojazdu na kolor czerwony  RAL 
3000 z  jednoczesnym  udzieleniem 3 lat 
gwarancji na lakierowanie, oznakowanie GOPR 
należy wykonać zgodnie z ustaleniami  z osobą 
wyznaczoną do kontaktu w ramach prowadzonego 
postępowania  po stronie  GOPR. 

 

4. - zawieszenie: z przodu niezależne  ze sprężynami 
śrubowymi, z tyłu most sztywny napędowy i 
resory. 
- zawieszenie akcesoryjne wzmocnione (przód + 
130 kg, tył + 400 kg), podnoszące pojazd o ok. 5 
cm, wymienione sprężyny, resory, amortyzatory i 
polibusze 

 

5. Ładowność pojazdu po zabudowie minimum 700 
kg.   

 

6. Miejsca siedzące: 
- 3 z możliwością zwiększenia do 6  
Dwa fotele mocowane na szynach do szybkiego 
montażu w kierunku jazdy, zamocowane za 
fotelami kierowcy i pasażera. Po wymontowaniu 
lewego fotela, gniazdo do mocowania kosza 
ratowniczego z zaczepami przystosowanymi do 
punktów szybkiego montażu fotela. Z tyłu pojazdu 
po prawej stronie ławka dwuosobowa 
zamocowana bokiem do kierunku jazdy, z 

 



podnoszonym siedziskiem – ławka nie 
dopuszczona do użytkowania podczas jazdy po 
drogach publicznych. Tapicerka siedzeń skaj szary. 

7. Ażurowe osłony kloszy lamp przednich,  belki 
zespolonej i świateł tylnych, 

 

8. Progi boczne wzmocnione wykonane z rur 
stalowych przymocowane do ramy,  z punktami do  
mocowania podnośnika Hilift 

 

9. Belka sygnalizacyjna nisko profilowa z niebieskimi 
lampami  LED,  
- modulator zestawem rozgłoszeniowym z funkcją 
„airhorn” oraz trybem nocnym,  z głośnikiem min. 
100 W montowanym w belce lub pod maską,  
-  dwie niebieskie lampy kierunkowe LED w 
atrapie przedniej 
- dwie niebieskie  lampy kierunkowe z tyłu 

 

10. Podnośnik Hilift  mocowany na sztywno wewnątrz 
tylnej części pojazdu  

 

11. Bagażnik dachowy na całej długości płaskiej części 
dachu 

 

12. Stopnie i uchwyty ułatwiające wejście do pojazdu, 
dostęp do bagażnika dachowego przez  stopnie i 
uchwyty umożliwiające wejście na bagażnik.  

 

13. Dostosowanie tylnej części pojazdu po stronie 
lewej do transportu noszy (kosz ratowniczy dług.  
do 217 cm), mocowany na sztywno w pozycji 
poziomej. 
Po zamocowaniu kosza pojazd 3/5 osobowy 

 

14. Dodatkowe oświetlenie LED wnętrza w części 
tylnej (nad noszami),   2 szyny do szybkiego 
montażu mocowane  w suficie  w części  tylnej do 
mocowania dodatkowego wyposażenia. 

 

15. Instalacja zasilająca i antena dla radiotelefonu 
przewoźnego VHF GPS.   

 

16. Oświetlenie LED pola pracy z boków i z tyłu 
pojazdu. 

 

17. Zawiesie koła zapasowego pełnowymiarowego pod 
podłogą z tyłu pojazdu. Pełnowymiarowe koło 
zapasowe. 

 

18. Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu 
GOPR (pas z folii koloru niebieskiego). 

 

19. Kratki metalowe wykonane ze stali nierdzewnej od 
wewnątrz po lewej stronie na całej wysokości, 
oraz po prawej nad oparciem ławki,  do 
mocowania dodatkowego wyposażenia 
ratowniczego i alpinistycznego w zabudowie.    

 

20. Przystosowanie instalacji elektrycznej: 
- wyprowadzenie zasilania do ładowarki 
radiotelefonu przenośnego za przednim 
podłokietnikiem, 
- dwa moduły gniazd 12V i USB w przestrzeni 
tylnej    

 

21.  Ogumienie specjalne terenowe AT na  felgach 
stalowych   

 

 
 
      .................................................................................. 
         podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
_______________________________________________________ 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Grupa Regionalna GOPR 
GRUPA KARKONOSKA  
58-500 Jelenia Góra 
ul. Sudecka 79 
NIP: 736-10-39-808 
REGON: 000844011 
 
 
WYKONAWCA:* 
 
Nazwa Wykonawcy 
NIP/ REGON 
 
 

 
 

Adres Wykonawcy 
 
 

 

nr tel 
 

 

faks 
 

 

e-mail 
 

 

 
* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz. 
Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli 
niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być 
wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte). 
 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie:  
 

„Dostawa jednego nowego samochodu terenowo-osobowego, przystosowanego do ratownictwa 
górskiego na potrzeby GOPR” 

 
1. Składam(y) poniższą ofertę: 
 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 



 
2. Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie * prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem 
podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający) 

 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję: 
 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. 

(wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku 
podatkowego Zamawiającego) 

 
wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową) 
 

3. Przedmiot zamówienia dostarczę w terminie do 28 grudnia 2018 r. 
 
4. Na przedmiot zamówienia udzielam następującej gwarancji: 
- na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów .......................... 
(min. 2 lata) 
- na powłokę lakierniczą ................................. (min. 3 lata) 
- na perforację nadwozia ........................... (min. 6 lat) bez limitu przebiegu 
 
5. Informacja dotycząca warunków serwisowania samochodu w okresie gwarancji jak i w okresie 
pogwarancyjnym (w tym częstotliwość przeglądów, wykaz podmiotów wykonujących czynności 
serwisowe) : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Oświadczam(y), że akceptuję(my) 14 - dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez 
zamawiającego. 
 
7. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od 
daty upływu terminu składania ofert. 
 
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 
9. Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i 
uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami 
siwz przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w 
niej zapisami. 
 
10. Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 
Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 



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

(nazwa/firma podwykonawcy/ów) 
 

następujący zakres rzeczowy: 
 
…………………………………………….……………….………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………………………………… 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: 
……………………………………………………. 
 
 
11. Wykonawca jest: 
 (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*) 
 
- Mikroprzedsiębiorstwem*) 
- Małym przedsiębiorstwem*) 
- Średnim przedsiębiorstwem*) 
 
*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
 
12. Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 
specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej 
z przedstawionym wzorem. 
 
13. Do formularza ofertowego dołączamy wypełniony załącznik nr 1 (parametry oferowane/ 
potwierdzenie spełnienia) oferowanego pojazdu. 
 
14. Oferta składa się z ……… stron kolejno ponumerowanych od nr ........... do nr ............... 
 
15. Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania. 
 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 
Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) 
 

od do 
  

 
  

  
 

  



 
16. Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania 
poufności informacji: 
 
1). ………………………………………………………………………………………………… 
 
2). ………………………………………………………………………………………………… 
 
3). ………………………………………………………………………………………………… 
 
4). ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
 
Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faksu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 
 
 
Data: .................................. 
 
 
                                                                                                 .......................................................     
                                                                                                                             (podpis i pieczęć imienna lub czytelny 
                                                                                                             podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

 
                                                              ZAMAWIAJĄCY:     

 
     Grupa Regionalna GOPR 
      GRUPA KARKONOSKA  

                                                              58-500 Jelenia Góra 
                                                              ul. Sudecka 79 

 
 
 
Wykonawca: 

………………………………………

………………………........................ 

(dane Wykonawcy) 

  

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………............................ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

  

  

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.  

 „Dostawa jednego nowego samochodu terenowo-osobowego, przystosowanego do 
ratownictwa górskiego na potrzeby GOPR” 

 
prowadzonego przez Grupę Regionalną GOPR - GRUPA KARKONOSKA 

oświadczam, co następuje: 
 



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

  

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2.   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 

ustawy Pzp. 

  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczam, 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, 16-20 lub 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: 

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

  

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………

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

KRS/CEiDG)      nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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



(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..…(podać 

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

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

  

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

(podpis i Pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

  

  

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

  

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 4 
 
 

                                                              ZAMAWIAJĄCY:     
 

       Grupa Regionalna GOPR 
       GRUPA KARKONOSKA  

                                                              58-500 Jelenia Góra 
                                                              ul. Sudecka 79 

 
 
 
Wykonawca: 

………………………………………

………………………........................ 

(dane Wykonawcy) 

  

reprezentowany przez: 

……………………………............. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji)  

  

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  

„Dostawa jednego nowego samochodu terenowo-osobowego, przystosowanego do ratownictwa 
górskiego na potrzeby GOPR” 

 
       prowadzonego przez Grupę Regionalną GOPR - GRUPA KARKONOSKA 

oświadczam, co następuje: 
 
 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego             

w SIWZ.   

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

…….…………………………………….., w następującym zakresie: 

………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu).  

  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

  

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 



Załącznik nr 5 
 
 
 
 

                                                              ZAMAWIAJĄCY:     
 

     Grupa Regionalna GOPR 
     GRUPA KARKONOSKA  

                                                              58-500 Jelenia Góra 
                                                              ul. Sudecka 79 

 

 
WYKONAWCA: 
……………………………………… 
……………………………………… 
(dane Wykonawcy) 
 
reprezentowany przez: 
……………………………………… 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składana na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dostawa jednego nowego samochodu terenowo-osobowego, przystosowanego do ratownictwa 
górskiego na potrzeby GOPR” 

 
oświadczam, że 
 
 NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) *), 
 
 NALEŻYMY* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty *): 
 
1. ………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………. 
 
 
                                                       …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
 

………………………………………… 
 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 



Załącznik nr 6  
 
 

Projekt umowy 
 

W dniu ............................ 2018 roku pomiędzy Grupą Regionalną Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego - GRUPA KARKONOSKA  z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej Nr 79, 
posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 736-10-39-808 i REGON: 000844011, reprezentowaną 
przez: 
 

1. Pana Mirosława Góreckiego – Prezesa Grupy Karkonoskiej  
2. Pana Sławomira Czubak – Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR - zwaną w dalszej części 

umowy Zamawiającym 
 
a .................................................................. z siedzibą w .................................................. 
reprezentowanym przez 
.................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.1986) zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu terenowo-
osobowego marka ……….. model ………………….., rok produkcji 2018, wolnego od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, przystosowanego do ratownictwa górskiego, 
wyposażonego w sygnalizację świetlno - dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych, spełniającego 
warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1260 ), zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
 
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony            
w ust. 1. 
 
3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy 
wraz z opisem parametrów technicznych oferowanego samochodu, potwierdzającego zgodność co 
do rodzaju, wyposażenia i wymagań określonych przez Zamawiającego. 
 
4. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu 
należytej staranności. 
 
5. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego prawa własności 
samochodu, o których mowa w ust. 1. 
 
6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) 
……………………………………………........... tel. .....................………........... fax 
.............................................. 
 



7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) 
……………………………………………........... tel. .....................………........... fax 
................................................. 
 

§ 2 
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

 
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 
do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 3 
Dostawa i odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 1 ust. 1 w terminie do 
dnia 28 grudnia 2018 r. 
 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Jeleniej Górze przy                    
ul. Sudeckiej Nr 79,  nastąpi na koszt Wykonawcy. 
 
3. O terminie odbioru samochodu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 
piśmie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy. 
 
4. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony szczegółowymi badaniami zgodności parametrów 
technicznych z opisem stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy w obecności upoważnionych 
przez Strony osób. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy kompletnej dokumentacji 
sporządzonej w języku polskim, zawierającej: 
1) kartę pojazdu, 
2) kartę gwarancyjną pojazdu oraz wykaz ASO, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz 
przeglądów w okresie gwarancyjnym, 
3) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia, 
4) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą przetargową 
wynosi: netto:....................... zł plus podatek VAT ….% w kwocie …..zł, co stanowi kwotę brutto: 
……………… (słownie złotych: ........................................................................................................). 
 
2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy. 
 
3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu 
umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury. 
 
4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany w treści 
faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
 
5. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 
 



§ 5 
Warunki Gwarancji 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 
 
2. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości dostarczonego pojazdu i wyposażenia, liczonej od 
dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru odpowiednio: 
a. na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów .................... 
b. na powłokę lakierniczą ................................. 
c. na perforację nadwozia ........................... bez limitu przebiegu 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu umowy w okresie udzielonej 
gwarancji. 
 
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje 
się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia 
przekazania Wykonawcy samochodu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji 
serwisowych na terenie kraju. 
 

§ 6 
Kary Umowne 

 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy; 
b) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień opóźnienia wymiany lub usunięcia wad, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej 
karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 4 
umowy. 
 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, 
jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą". 
 
5. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, 
pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 
zasięgiem i kontrolą stron umowy. 
 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych w 
związku z realizacją przez Wykonawcę umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne na zasadach ogólnych. 
 
 
 
 
 



§7 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców* 
 
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący zakres 
czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane po wyborze 
Wykonawcy). 
 
3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody 
Zamawiającego. 
 
4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 8 
Postanowienia Końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 
- opis przedmiotu zamówienia, 
- formularz oferty. 
 
 
 
 
   ............................................                                                            ........................................ 
           Zamawiający                                                                                      Wykonawca 


