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D o t y c z y: 

 

 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 144 000 euro 

ogłoszonego przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na 

dostawę dwóch samochodów typu bus. 
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 NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Komitetu Obrony Robotników 23 

02-148 Warszawa 

tel. 22-500-31-94 fax. 22-500-37-22 

e-mail: zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl 
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Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do udziału w  postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów typu bus. Wykonawca wyłoniony 

w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie w sposób zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze 

wydane na jej podstawie. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 

3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy). 

  

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa,  REGON: 015783045  NIP: 522-273-59-86 

 

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie 

internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów typu bus, spełniających wymagania zawarte 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem                       

CPV 34115200-8 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Okres gwarancji wynosi minimum 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów. 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 

ustawy. 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do 

wskazania w ofercie  części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 

podwykonawców (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji wówczas 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. W przypadku 

powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działania podwykonawcy jak za własne. 

 

Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisania zamówienia 

oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy 

rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym 

zakresie, co produkt opisany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć 

dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności. 

http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30.06.2018 r. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy; 

2) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, 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 konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

Ocena spełnienia wymagań określonych w pkt 1 zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu 

o treść dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.  

W przypadku nie spełnienia ww. wymagań Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 

zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.  

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie, składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach ww. oświadczeniu. 

 

3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

 

 Wzór ww. oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
6. Inne dokumenty wymagane od Wykonawców:  

UWAGA: 
Wykonawca dołączy do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 

Forma składanych dokumentów: 

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

2. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Ofertę należy złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawcy przedstawią ofertę w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów).  

5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np. 

konsorcjum) pod warunkiem, że ich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. 

„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika, 

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów za zgodność 

z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny 

z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 

7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi 

numerami. 

8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 

dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów 

naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć 

wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.) 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub 

podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
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12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 

października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji 

kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy. 

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

w sprawach procedury przetargowej:  

- Monika Kasperska - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-33-66); 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Piotr Łapeta – Wydział Transportu NwOSG (tel. 22-500-31-12); 

2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 

pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, wezwania, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 

składane na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148 

Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.  

5. Zawiadomienia, wezwania, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 

winny być kierowane na adres: zamówienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl, a faksem na                         

nr 22-500-37-22. 

6. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 3. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej. 

 

X. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY: 
 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany. 
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Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta 

(patrz rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz 

rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 

UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby 

podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.  

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 

Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert.  

2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego 

wzoru: 

Przetarg nr 3/FI/TR/18 

Oferta na dostawę dwóch samochodów typu bus 
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 

4. Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10.00 w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy 

ul. Komitetu Obrony Robotników 23, budynek nr 1 (w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku). 

5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji 

i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

Miejsce i tryb otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu 

23.02.2018 r. o godz. 10.30.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, 

W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

 

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 oraz z 2016r. poz. 1823); 

2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej 

również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji. 

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
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obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1.  Oceniane kryteria i ich znaczenie w ocenie: 

Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1 Cena 60 % Minimalizacja 

2 Zużycie energii 15 % Minimalizacja 

3 Emisja dwutlenku węgla 5 % Minimalizacja 

4 Emisja zanieczyszczeń 5 % Minimalizacja 

5 Moc silnika 15 % Punktowo 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferta, która otrzyma największą 

ilość punktów za ww. kryteria spośród złożonych ofert zostanie wybrana za ofertę najkorzystniejszą dla 

Zamawiającego.  

Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, który nie spełni warunków, określonych przez 

Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, spowoduje, że oferta tego Wykonawcy 

zostanie odrzucona przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy. 

 

2. Szczegółowe zasady oceny ofert:  

Punkty za ww. kryteria zostaną obliczone wg poniższych zasad: 

 

a) Kryterium CENA (PC) 

 

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60 

 

PC = (Cena oferty najniższej / Cena oferty ocenianej) x 60 

   

 

b) Kryterium ZUŻYCIE ENERGII (PZE) 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 15 

 

PZE=  x 15  

Gdzie: 

PZE – ilość punktów przyznana za kryterium „Zużycie energii”. 

Z1 – najniższe zużycie energii spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach 

Z2 – wartość parametru zużycia energii określona w ofercie badanej 

 

Wartość parametru zużycie energii będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) (dla 

cyklu łączonego) i wartości energetycznej paliwa (wynoszącej dla benzyny – 32 MJ/I; dla oleju napędowego – 

36 MJ/l ) i sprowadzona do jednostek miary – MJ/km. 

 

 

c) Kryterium EMISJA DWUTLENKU WĘGLA (PED) 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 5 

 

PED=   x 5 
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Gdzie: 

PED – ilość punktów przyznana za kryterium „Emisja dwutlenku węgla”. 

E1a – najniższa emisja dwutlenku węgla spośród wartości tego parametru określonych w złożonych 

ofertach. 

E1b – wartość parametru emisji dwutlenku węgla określona w ofercie badanej. 

 

Wartość parametru emisji dwutlenku węgla będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert 

w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) i sprowadzona do 

jednostek miary – g/km. 

 

d) Kryterium EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ (PEZ) 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 5 

 

PEZ=   x 5 

Gdzie: 

PEZ – ilość punktów przyznana za kryterium „Emisja zanieczyszczeń”. 

E2a – najniższa emisja zanieczyszczeń spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach. 

E2b – wartość parametru emisji zanieczyszczeń określona w ofercie badanej. 

 

Wartość parametru emisji zanieczyszczeń będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert 

w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako suma wartości 

emisji tlenków azotu oraz węglowodorów i sprowadzona do jednostek miary – g/km. 

 

e) Kryterium MOC SILNIKA (PMS) 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 15 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

90 kW do 100 kW = 5 pkt 

101 kW – 110 kW = 10 pkt 

Powyżej 110 kW = 15 pkt 

 

OCENA KOŃCOWA OFERTY: 

Suma punktów za wszystkie kryteria tj. P = PC + PZE + PED + PEZ + PMS 

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. 

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego; 

- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.  

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale 

kryteria wyboru. 

- umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta niezwłocznie po 

zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana 

wyłącznie na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy. 
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 
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3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalności 

w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność 

kapitału zakładowego spółki, wówczas Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument 

wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 

1030 z późn. zm.).  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których 

oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa 

w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto 

Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy 

(załącznik nr 4). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania 

Wykonawcy, wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 
 

XVII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.   
 

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 

 

VIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

1. Każdemu Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

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

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, takie jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
 

 

 

 

Załączniki 4 na ….. str. 

Załącznik nr 1  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4  - Projekt umowy 



 
 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem dostawy są 2 szt. samochodów typu bus, spełniające poniższe wymagania:  

 

I. Warunki ogólne 

L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego: 

1.  Rodzaj 
Homologowany wg kat. M1 (osobowy), przeszklony o  nadwoziu typu 

van, w układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem. 

2.  Rok produkcji Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., fabrycznie nowy. 

3. 
Warunki    

techniczne 

Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, 

potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub 

świadectwem homologacji pojazdu dostarczonym  wraz z pojazdem. 

4. Barwa nadwozia 
Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety udostępnionej 

przez producenta. 

5. 
Gwarancja Nie mniej niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów 

6. 
Warunki serwisowania 

Okresowa obsługa techniczna nie częściej, niż: co 20 tys. km lub 1 rok  

7. Wysokość pojazdu 
Nie większa niż 2000 mm dla pojazdu nieobciążonego. Nie obejmuje 

urządzeń montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu pojazdu. 

8. Długość całkowita Nie większa niż 5400 mm. 

9. DMC Do 3,5t 

10. Rozstaw osi Nie mniejszy niż 3000 mm. 

 II. Silnik  

1.  Rodzaj 
4-suwowy z zapłonem iskrowym lub 4-suwowy o zapłonie 

samoczynnym. 

2.  Moc Nie mniej niż 90 kW  

 III. Układy  

1.  Napędowy Napędzane koła osi przedniej.  

2.  Hamulcowy 

Co najmniej z systemami: 

 zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; 

 stabilizacji toru jazdy. 

3.  Kierowniczy Ze wspomaganiem 

 

 
IV. Wyposażenie  

1.  Siedzenia Tapicerka koloru ciemnego. 

2.   Bezpieczeństwo 

 

Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera; 

 

3.  Klimatyzacja 

Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, z niezależną 

funkcją układu regulacji na przednią i tylną część wnętrza pojazdu. 

Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w indywidualne 

kanały nawiewu powietrza umieszczone w podsufitce z możliwością 

regulacji intensywności i temperatury nawiewu dla drugiego i 

trzeciego rzędu siedzeń.  

Dodatkowo pojazd może być wyposażony w fabrycznie montowane 

przez producenta pojazdu ogrzewanie postojowe, działające niezależnie 

od pracy silnika pojazdu. 

4. 
 Kolumna 

 kierownicy 
Regulowana co najmniej w 1 płaszczyźnie. 



 
 

5. Zamek centralny 

Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, 

zdalnie sterowany. 

Możliwość blokady wszystkich drzwi przez kierowcę. 

6.  Koła i ogumienie 

1) Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.  

Fabrycznie nowe. 

a) do jazdy w warunkach letnich na tarczach (felgach) 

lekkostopowych – 1 komplet, 

b) do jazdy w warunkach zimowych na tarczach (felgach) 

lekkostopowych lub stalowych (w przypadku zastosowania tarcz (felg) 

stalowych wymagane pełne kołpaki oferowane przez producenta 

pojazdu) – 1 komplet. 

Przez komplet rozumieć należy tarczę (felgę) + oponę (x 4 szt.). Indeks 

prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej 

prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji 

homologacyjnej. Oba komplety ogumienia wyposażone w system 

informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie 

zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów 

związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników. 

2) Koło zapasowe (pełnowymiarowe) - 1 szt. 

7. 
Światła 

przeciwmgłowe 

Dodatkowo z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub 

zintegrowane ze światłami pojazdu. 

8. Zabezpieczenie  

antykradzieżowe  
Minimum dwa elektroniczne. 

9. Lusterka boczne Sterowane elektrycznie i podgrzewane 

10. Instalacja radiowa 
Radio z odtwarzaczem CD montowane fabrycznie przez producenta 

pojazdu, min. 6 głośników. 

11. 
Dodatkowe 

oświetlenie  
Przestrzeni bagażowej. 

12. Instalacja elektryczna 

Wyposażona w dodatkowe gniazda zapalniczki 12V, zasilane bez 

względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia 

min.10A: 

a) w desce rozdzielczej pojazdu po lewej stronie kierowcy; 

b) w obszarze drugiego rzędu siedzeń; 

c) w komorze przestrzeni bagażowej. 

13. Dywaniki gumowe Komplet dywaników gumowych (przód – tył) 

14. Czujnik cofania Z sygnalizatorem akustycznym. 

15. 
Fartuchy 

przeciwbłotne 
Na wszystkie koła każdej osi pojazdu 

16. 
Osłona komory 

silnika 

Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

17. Gaśnica 
Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg 

posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. 

18. Apteczka  
Typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki 

odpowiadał normie DIN 13164. 

 

 

 

 

 



 
 

V. Część pasażerska 

 

1. Drzwi 

1. Boczne: 

 jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej 

strony pojazdu, częściowo przeszklone; 

 dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej strony pojazdu częściowo 

przeszklone, wyposażone w okno z możliwością otwarcia – 

przesuwne lub uchylne; 

2. Z tyłu nadwozia – częściowo przeszklone. Rodzaj drzwi: unoszone 

lub dwuskrzydłowe. 

2. 
Okno po lewej 

stronie w II rzędzie 

siedzeń 

Otwierane 

3.  Siedziska Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym. 

4. 
Przestrzeń 

bagażowa 

1. Z siatką zabezpieczającą bagaż przed przemieszczaniem w czasie 

jazdy; 

2. Co najmniej 4 uchwyty bagażowe do kotwiczenia ładunku. 

5. Wykładzina 

podłogowa 
Antypoślizgowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalna 

6. Roleta/półka części 

bagażowej 
Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 SCHEMAT POJAZDU: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeń 

 bagażowa 

 

7                                   8                                     9 

 

4                                   5                                     6 

 

2                                3 
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                                                                              Załącznik nr  2 
                                      

OFERTA 

 

Ja (My), niżej podpisani 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

............................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

............................................................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON ................................... NIP ....................................nr KRS/CEIDG ………………………………….. 

nr telefonu ...........................................................nr fax/e-mail .......................................................................... 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy dwóch samochodów typu 

bus - sprawa nr 3/FI/TR/18 składamy niniejszą ofertę. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 

Oferujemy realizację zamówienia za cenę jednostkową brutto .................................................... zł, słownie 

........................................................…………………….………………………………………………….. zł, 

łączną wartość brutto …………………………… zł, słownie ………………………………………........…. 

…………………………………………………………...………………………………………………… zł. 

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2018r. od daty zawarcia umowy. 

 

Udzielamy na przedmiot zamówienia …...-letniej gwarancji (minimum 2 lata bez limitu przejechanych 

kilometrów). 

Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.  

Zużycie paliwa ……………………………………………………………………………………...………… 

                         (należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego) 

Emisja dwutlenku węgla ………………………………………………………………………..……………. 

                                                          (należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

Emisja zanieczyszczeń ………………………………………………………………………………………... 

  (należy podać łączną wartość emisji tlenków azotu oraz węglowodorów wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

Moc silnika ………………………………………………………………………………………..................... 

                                  (należy podać moc silnika w kW zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 



 
 

Oświadczamy, że będziemy/nie będziemy powierzać wykonanie części zamówienia podwykonawcom, tj. 

…………………………………………..firmie ………………………………………………………………. 

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? * 

 tak 

 nie 

 

Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

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

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

 

 

 

................................., dn. .......................                    ...............................................................   
                                     (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

* zaznaczyć odpowiednie (informacje wymagane treścią ogłoszenia o udzieleniu zamówienia) 

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO 

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO 

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia 

średniorocznie mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EURO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 

 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
 

 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego  dostawy 

dwóch samochodów typu bus - sprawa nr 3/FI/TR/18  

Oświadczam(y), że: 

1. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1  

ustawy 

2. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 

 

 

................................., dn. .......................                                     .................................................................  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

Oświadczam, że następujący(e) podmiot(y), 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 podlega(ją) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………………., dn. .......................                                       .................................................................  
    (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

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. 

 

 

…………………., dn. .......................                                    .................................................................  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                (pieczęć wykonawcy) 



 
 

 Załącznik nr 4 

 

 Projekt Umowy – Umowa nr …… 

zawarta w dniu.......................... 2018 r. w Warszawie  

 

pomiędzy Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa, 

reprezentowanym przez: 

 

płk. SG Zbigniewa BARTNICKIEGO – Zastępcy Komendanta Nadwiślańskiego 

Oddziału Straży Granicznej 

zwanym dalej Zamawiającym posiadającym NIP: 522-273-59-86, REGON 015783045 

 

przy kontrasygnacie: 

płk. SG Krzysztofa CZYŻA – Głównego Księgowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży 

Granicznej 

 

a firmą: 

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

reprezentowaną przez ………………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą  

 

 

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w oparciu  

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa: dwa samochody typu bus, 

marki…………… w kolorze……………… wraz z wyposażeniem dodatkowym, zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertą, załączonymi do umowy 

i stanowiącymi jej integralna część jako Załączniki Nr 1 i Nr 2.  

 

 

§ 2 

DOSTAWA I ODBIÓR 

 

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, nastąpi w terminie 

do …………….… r. 

2. Przedmiot umowy zostanie  dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego:  ……………………………………...…………………………… 

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić za pośrednictwem faksu nr ………………… 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Zamawiającego 

o dokładnym terminie dostawy, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  

4. Po powzięciu wiadomości o terminie dostawy Zamawiający wyznaczy osoby do odbioru 

przedmiotu umowy i powiadomi Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 

5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dniach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek – 

piątek, w godz. 800 – 1500. 

6. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności upoważnionych 

przedstawicieli stron i polegać będzie na uruchomieniu dostarczonego przedmiotu umowy 

celem stwierdzenia:  



 
 

1) kompletności dostawy oraz jej zgodności ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy,  

2)  sprawności technicznej przedmiotu umowy.  

7. Dostawę uznaje się za dokonaną z chwilą odebrania przez Zamawiającego przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku 

wystąpienia wad uniemożliwiających odbiór wszystkich pojazdów, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dokonania odbioru tej części, która nie zawiera wad. 

8. Odpowiedzialność za przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę przechodzi na 

Zamawiającego w momencie podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego bez uwag.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Łączna wartość umowy wynosi ……………… zł brutto (słownie złotych: 

……………………………  00/100), w tym obowiązujący podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie oferty 

Wykonawcy z dnia ……………………….. roku i obejmuje ono wszelkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy i podpisaniu 

przez Zamawiającego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego bez uwag, na podstawie faktury 

VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez 

Wykonawcę.  

4. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na dane: Nadwiślański Oddział Straży 

Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, NIP 522-273-59-86. 

5. Należność za wykonaną dostawę Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym 

rachunek Zamawiającego.  

 

§ 4 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Za wszystkie nieujawnione przy odbiorze usterki lub wady odpowiada Wykonawca, który 

jest zobowiązany do bezpłatnego ich usunięcia w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej  …... miesięcznej gwarancji na przedmiot 

umowy licząc od dnia, w którym został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi, która rozpoczyna bieg z dniem podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu Umowy i kończy się 6 miesięcy po upływie okresu 

gwarancji.  

4. 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. 

5. Szczegółowe warunki gwarancji, poza ust. 2 są opisane w książkach gwarancyjnych 

pojazdu oraz wszystkich dodatkowych urządzeń i sprzętu będących na wyposażeniu. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy, a zapisami w książkach 

gwarancyjnych zastosowane mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone usterki lub wady nie później niż 

w terminie 30 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia usterek.  

8. Termin wykonania napraw gwarancyjnych przedłuża okres gwarancyjny wymieniony 

w ust.2, o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Jednocześnie w przypadku wymiany 

pojedynczego elementu (podzespołu/części) Wykonawca udzieli zamawiającemu 



 
 

bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na wymieniony element zgodnie z ust. 2 niniejszej 

umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego nieodpłatnych 

konsultacji  w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

10. W przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby Wykonawca ma obowiązek 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem faksu nr ………………… 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………….. z siedmiodniowym 

wyprzedzeniem, co pozwoli na utrzymanie ciągłości obsługi serwisowej.  

11. 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. 

 

§5 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia 

karę umowną w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 

umowy nie więcej jednak niż 25% wartości brutto wynagrodzenia brutto określonego w §3 

ust. 1 umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy, 

Wykonawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,25% wartości 

brutto naprawianego pojazdu. 

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie 

gwarancji 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. 

4. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 

Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar 

umownych, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, 

że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek 

wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

5. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, 

wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą 

szczegółowe naliczenie wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych. 

6. W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca dokona 

zapłaty powstałych wierzytelności w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

noty obciążeniowej. 

7. Pobranie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający w związku z realizacja 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. 

 

§6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. W przypadku postawienia Wykonawcy w okresie do dnia odbioru przedmiotu umowy 

w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo od umowy 

odstąpić. 

2. W przypadku opóźnienia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, o ponad 30 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie do dnia …………. r. 



 
 

włącznie, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niespełnienia wymagań 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w terminie do dnia ……………….r. W takim przypadku 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1  umowy. 

4. 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§7 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich 

kontrola oraz, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie wydarzenia 

lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania umowy oraz, gdy 

niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków przy 

zachowaniu należytej staranności. 

2. Za siłę wyższa nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymanie zobowiązań 

przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy, niedotrzymanie 

zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla 

wykonania umowy, wydawanych przez właściwe organy. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej 

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły 

wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy dokonać pisemnie 

lub w inny dostępny sposób niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej, nie później 

jednak niż w ciągu 5 dni od jej wystąpienia. Wykonawca przedstawi dowody na poparcie 

zaistniałej siły wyższej nie później niż w terminie 25 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (protokół podpisany bez 

zastrzeżeń). 

4. W przypadku niezawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności siły 

wyższej, jak również nie przestawienie dowodów, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu nie ma zastosowania. 

5. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej przez 

okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić płacąc Wykonawcy za 

wykonaną część przedmiotu umowy. 

 

§8 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim 

informacji                                                                                                                                                                                                                       

o warunkach umowy oraz wszelkich danych związanych z realizacja niniejszej umowy. 

Zakaz powyższy nie dotyczy obowiązków informacyjnych ciążących na Stronach na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykorzystywanie danych związanych z realizacją umowy w innych celach niż określone 

w umowie, jak również ich publikacji, nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej 

zgody zamawiającego.  

 



 
 

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany umowy niesprzeczne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej – aneksu - pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenosić swoich praw i obowiązków 

wynikających z umowy na osoby trzecie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego; 

4) Wzór protokołu reklamacyjnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 

do umowy nr ……………….. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  

WZÓR 

Miejsce dokonania odbioru: 

………………………………. 

 

Data dokonania odbioru: 

………………………………. 

 

Ze strony Wykonawcy: 

………………………………. 
(nazwa i adres) 

………………………………. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

……………………………….. 
(nazwa i adres) 

 

Komisja w składzie: 

 

1………………………………………   3………………………………….. 

 

2………………………………………   4………………………………….. 

 

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr…….z dnia………….jest: 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

dostawy/usługi 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Nr seryjny 

(nr VIN) 
Wartość 

Dokumentacja 

techniczna/instrukcja 

obsługi/świadectwo 

jakości 

Uwagi 

        

        

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 

 • Tak* 

 • Nie* - zastrzeżenia…………………………………………. 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z 

parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: 

 • Zgodne* 

 • Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………. 

Świadczenie dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

 • Wykonane zgodnie z umową* 

 • Niewykonane zgodnie z umową* - 

zastrzeżenia…………………………………. 

Końcowy wynik odbioru: 

 • Pozytywny* 

 • Negatywny* - zastrzeżenia…………………………………. 

Podpisy 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………..    ……………………………. 
(Członkowie komisji Zamawiającego)     (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

   *niewłaściwe skreślić 



 
 

 

                       Załącznik 4 

Do umowy nr …………………… 

 
…………………………………      ……………………………………… 
     [Jednostka Organizacyjna SG]                   [Wykonawca i jego adres] 

           PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY  

                            WZÓR 
 

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]: ……………………………………………………………………..… 

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

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

 
…………………………….. 

             [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    [Czytelny podpis lub pieczątka odbierającego 

                    po naprawie]                                                                                                           z naprawy] 

 

 
 

 


