
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Zamawiający:   Gmina Miasta Gdańska - Straż Miejska w Gdańsku 

  ul. Elbląska 54/60  

80-724 Gdańsk  

tel.: (58) 301-30-11,  

fax: (58) 346-28-11,  

    e-mail: sm@gdansk.gda.pl 

 

Strona internetowa: http://strazmiejska.gda.pl/ 

  

Przedmiot zamówienia: dostawa samochodów służbowych dla Straży Miejskiej       

w Gdańsku 

 

Kod CPV:   34114200-1 

  

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP 01/20 

 

Tryb postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej                              

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych            

na podstawie art. 11 ust 8 

 

 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019  poz. 1843 z późn. zm.) 
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1. Informacje ogólne 

1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska - Straż Miejska w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, 

przy ulicy Elbląskiej 54/60, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego               

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych                         

na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  

publicznych ( Dz. U.  z 2019  poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą. 

3. W niniejszym postepowaniu Zamawiający: 

a) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( Wykonawca może złożyć ofertę            

na jedno, dwa lub wszystkie zadania), 

b) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

c) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

d) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 

e) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu, 

g) nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych, 

h) nie stosuje przepisu art. 22 ust. 2 Ustawy, 

i) stosuje przepis art. 24aa Ustawy, 

j) nie przewiduje stanowienia dynamicznego systemu zamówienia. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ maja zastosowanie przepisy Ustawy. 

5. 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 Gmina Miasta Gdańska – Straż Miejska 

w Gdańsku ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Pan Ryszard Jaworski 

e-mail: sm-iod@gdansk.gda.pl; 

▪ 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 samochodów 

służbowych dla  Straży Miejskiej w Gdańsku nr postępowania ZP 01/20 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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

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

zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie, 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. 

II. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych, nie poddawanych jakimkolwiek 

naprawom, pełnowartościowych, kompletnych, sprawnych technicznie, pozbawionych wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pochodzących z produkcji 2019/2020 

roku samochodów specjalizowanych dla Straży Miejskiej w Gdańsku. 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania tj.: 

 

Zadanie nr 1 dostawa samochodów do przewozu osób i blokad: 

 

Samochód specjalizowany do przewożenia osób  z zabudowanym przedziałem bagażowym do 

przewozu blokad / przeznaczenie: Straż Miejska, Policja/ kod CPV 34114200-1 w ilości 2 szt.: 

1. rok produkcji: 2019/2020 

2. nowy –przebieg technologiczny do 50 km 

3. kolor-srebrny metalizowany 

4. samochód oznakowany - oklejony znakami Straży Miejskiej Gdańsk zgodnie                                     

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( tekst jednolity: DZ. U. 

2016 poz. 2022 z późniejszymi zmianami - szczegóły po rozstrzygnięciu przetargu) 

5. wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1890 mm /bez lamp uprzywilejowanych/ 

6. silnik: benzynowy o mocy min. 120KM o pojemności 1200cm3 do 2000cm3 spełniający normę  

ekologiczną EURO 6.2 z dnia 01.09.2018 roku Rozporządzenia Komisji Europejskiej. 

7. skrzynia biegów manualna 

8. długość całkowita pojazdu min. 4625 mm max 4900mm 

9. gwarancja: 

• minimum 2 lata na cały samochód bez limitu kilometrów 

• 2 lata na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacja radiostacji, radiotelefon            

i urządzenia nagłaśniające 

• 2 lata na zabudowę specjalistyczną  

10. serwis gwarancyjny samochodu na terenie Trójmiasta,  

11. punkt serwisowy zabudowy położony na terenie Trójmiasta,  

12. punkt serwisowy urządzeń pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacja do radiostacji 

położony na terenie Trójmiasta; 



 

 

 

13. Odbiór samochodu w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku ul Elbląska 54/60 lub na terenie 

Trójmiasta; 

14. samochód 5 osobowy dwu przedziałowy wyposażony w: 

• fabryczny auto-alarm, 

• brak oznakowania modelu i silnika na tylnych drzwiach (klapie), 

• system ABS. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 

• system ASR. System kontroli trakcji ( zapobiegający poślizgowi kół podczas zwiększania 

prędkości), 

• sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, 

• układ hamulcowy tarczowy, 

• zawieszenie tylne resor piórowy, 

• światła do jazdy dziennej, 

• lusterka zewnętrzne ogrzewane i elektrycznie sterowane, 

• kierownica obszyta skórą, 

• konsola z podłokietnikiem, 

• fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, 

• fabryczne czujniki parkowania na tylnym zderzaku, 

• szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie, 

• szyby przyciemniane w przedziale pasażersko-ładunkowym ( szczegóły po rozstrzygnięciu 

przetargu), 

• nad głową kierowcy i pasażera zamontowana dodatkowo lampka LED, 

• centralny zamek, 

• radio-odtwarzacz z bluetooth lub system multimedialny, 

• klimatyzacja, 

• wspomaganie układu kierowniczego, 

• poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 

• drzwi tylne boczne suwane obustronne, 

• dywaniki na podłogę, 

• pokrowce na siedzeniach w kolorze szarym, 

• koła: obręcze stalowe koło zapasowe pełno- wymiarowe, samochód na oponach letnich, 

• komplet opon zimowych, 

• drzwi tylne dwuskrzydłowe, 

• pod tylnymi drzwiami na zderzaku zamontowana aluminiowa blacha ryflowana – szczegóły 

po rozstrzygnięciu przetargu, 

• z przodu na dachu zamontowana lampa zespolona niebieska typu „belka” (ledowa) max 

82mm z napisem koloru czarnego „Straż Miejska”, modulator dźwięku,    halogeny boczne 

i dwa do przodu, na 12 V, 

• instalację zasilającą wraz z zamontowanym w obrębie kierowcy radiotelefonem typu 

motorola DM 4601, 

• antenę do radiotelefonów z zakresu 150 Mhz – 160 Mhz,  

• antenę do nawigacji satelitarnej GPS, 

15. przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób w tym kierowcy; 

16. przedział służący do przewożenia blokad: 

• ściany wewnętrzne przestrzeni wyłożone blachą aluminiową szczegóły do uzgodnienia z 

Zamawiającym, 

• wykonanie ściany działowej: blacha metalowa zabezpieczająca oparcie siedzeń  a w górnej 

części krata metalowa, 

•    podłoga wyłożona blachą aluminiową,   

• oświetlenie wewnętrzne ledowe sterowane z przedziału kierowcy; 



 

 

 

17. możliwość odczytu nr identyfikacyjnych nadwozia; 

18. świadectwo homologacji pojazdu. 

 

 

Zadanie nr 2 dostawa samochodu do przewozu osób zatrzymanych: 

 

Samochód specjalizowany operacyjno-konwojowy do przewozu osób zatrzymanych /przeznaczenie: 

Straż Miejska, Policja/ kod CPV 34114200-1 w ilości 1 szt.: 

1. rok produkcji: 2019/2020; 

2. nowy - przebieg technologiczny do 50 km; 

3. kolor - srebrny metalizowany; 

4. samochód oznakowany - oklejony znakami Straży Miejskiej Gdańsk zgodnie                                      

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DZ. U. 

2016 poz. 2022 z późniejszymi zmianami) – szczegóły po rozstrzygnięciu przetargu; 

5. wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1890mm (bez lamp uprzywilejowanych); 

6. silnik: benzynowy o mocy min. 120KM o pojemności 1200cm3 do 2000cm3 spełniający normę 

ekologiczną EURO 6.2 z dnia 01.09.2018 roku Rozporządzenia Komisji Europejskiej; 

7. skrzynia biegów manualna; 

8. długość całkowita pojazdu min. 4625 mm max 4900mm; 

9. gwarancja: 

• minimum 2 lata na cały samochód bez limitu kilometrów, 

• 2 lata na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacji do radiostacji i urządzenia 

nagłaśniające, 

• 2 lata na zabudowę specjalistyczną;  

10. serwis gwarancyjny samochodu na terenie Trójmiasta;  

11. punkt serwisowy urządzeń pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacji do radiostacji 

położony na terenie Trójmiasta; 

12. Odbiór samochodu w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku ul Elbląska 54/60 lub na terenie 

Trójmiasta; 

13. samochód 7 osobowy dwu przedziałowy wyposażony w: 

• fabryczny auto-alarm, 

• centralny zamek sterowany pilotem, 

• system ABS zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 

• system ASR kontroli trakcji (zapobiegający poślizgowi kół podczas zwiększania prędkości), 

• sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, 

• układ hamulcowy tarczowy, 

• zawieszenie tylne resor piórowy, 

• światła do jazdy dziennej, 

• lusterka zewnętrzne ogrzewane i elektrycznie regulowane, 

• brak oznakowania modelu i silnika na tylnych drzwiach (klapie), 

• radio-odtwarzacz z bluetooth lub system multimedialny, 

• klimatyzacja, 

• wspomaganie układu kierowniczego, 

• kierownica obszyta skórą, 

• konsola środkowa z podłokietnikiem, 

• fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, 

• fabryczne czujniki parkowania na tylnym zderzaku, 

• szyby w drzwiach przednich podnoszone i opuszczane elektrycznie, 

• poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 



 

 

 

• drzwi boczne tylne suwane po obu stronach samochodu, 

• szyby przyciemniane w przedziale pasażersko i ładunkowym (przewóz osób zatrzymanych), 

• nad głową kierowcy i pasażera z przodu zamontowana dodatkowo lampka LED, 

• dywaniki na podłogę, 

• pokrowce na siedzeniach w kolorze szarym, 

• koła: obręcze stalowe koło zapasowe pełno- wymiarowe, samochód na oponach letnich, 

+ komplet opon zimowych, 

• drzwi tylne dwuskrzydłowe, 

• pod tylnymi drzwiami na zderzaku zamontowana aluminiowa blacha ryflowana ułatwiająca 

wsiadanie i wysiadanie osób zatrzymanych, 

• z przodu na dachu zamontowana lampa zespolona niebieska typu „belka” (ledowa) max 

82mm z napisem koloru czarnego „Straż Miejska”, modulator dźwięku, halogeny boczne i 

dwa do przodu, na 12 V, 

• instalację zasilającą wraz z zamontowanym w obrębie kierowcy radiotelefonem typu 

motorola DM 4601 ( radiotelefon dostarczy zamawiający), 

• antenę do radiotelefonów z zakresu 150 Mhz – 160 Mhz 

• antenę do nawigacji satelitarnej GPS (dokładne miejsce posadowienia anten należy uzgodnić 

z Zamawiającym); 

14. przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób w tym kierowcy; 

15. przedział służący do przewożenia osób zatrzymanych 2 osobowy: 

• ściany wewnętrzne przestrzeni dla zatrzymanych wykonane z wodoodpornej płyty OSB              

na wzmocnionej konstrukcji szkieletowej, pokryte wzmocnionym laminatem poliestrowo-

szklanym, z warstwą z żelkotu w kolorze białym, 

• wnętrze zabudowy laminowane metodą "na mokro", bez łączeń, zapewniające szczelność    
i możliwość mycia myjką ciśnieniową, 

• wykonanie wodoszczelnej, wzmocnionej ściany działowej z okienkiem rozsuwanym od strony 

kierowcy i okratowanym od strony przedziału dla przewożenia osób zatrzymanych, 

• ściana działowa wyłożona wykładziną od strony przedziału dla strażników, 

• podłoga z dodatkową warstwą laminatu w kolorze szarym, 

• ławka z laminowanym siedziskiem drewnianym i oparciem w kolorze szarym, dla 2 osób               

i możliwością przypięcia kajdanek - zapewniająca przewóz zatrzymanych tyłem do kierunku 

jazdy (ławka ma tworzyć rodzaj skrzyni do przewozu blokad – odpowiednio wzmocniony, 

otwieraną od góry siedziskiem szczelnym, zabezpieczonym przed dostawaniem się wody do 

wnętrza skrzyni oraz zamkiem na klucz bez elementów wystających) - szczegóły należy 

uzgodnić z Zamawiającym, 

• od tyłu przedział zabezpieczony kratą z drzwiami jednoskrzydłowymi, drzwi jednoskrzydłowe 

otwierane na lewą stronę, zamykane zamkiem zatrzaskowym otwieranym na klucz, 

ogranicznik otwierania drzwi na zawiasach, 

• ukośne wzmocnienia w konstrukcji zapobiegające uszkodzeniom kraty, 

• oświetlenie wewnętrzne LED-owe sterowane z przedziału kierowcy, 

• elektryczny wentylator nawiewowo - wywiewny (zamontowany w dachu) sterowanie                      

z przedziału kierowcy, zewnętrzna pokrywa wentylatora w kolorze nadwozia samochodu, 

16. możliwość odczytu nr identyfikacyjnych nadwozia; 

17. świadectwo homologacji pojazdu. 

 

Zadanie nr 3 dostawa samochodów elektrycznych: 

 

Samochód specjalizowany osobowy 100% elektryczny/ przeznaczenie: Straż Miejska, Policja 

kod CPV 34114200-1 w ilości 2 szt.: 

1. rok produkcji: 2019/2020; 



 

 

 

2. nowy –przebieg technologiczny do 50 km; 

3. kolor-srebrny metalizowany; 

4. samochód oznakowany - oklejony znakami Straży Miejskiej Gdańsk zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DZ. U. 

2016 poz. 2022 z późniejszymi zmianami - szczegóły po rozstrzygnięciu przetargu; 

5. wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1570mm /bez lamp uprzywilejowanych/; 

6. długość całkowita pojazdu min. 4055mm max 4490mm; 

7. silnik: 100% elektryczny o mocy min. 130KM o zasięgu min 350km WLTP spełniający 

minimalną normę ekologiczną EURO 6 Rozporządzenia Komisji Europejskiej; 

8. akumulator trakcyjny min. 50 kWh litowo-jonowy; 

9. gwarancja: 

• min. 2 lata na cały samochód bez limitu kilometrów, 

• 2 lata na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacja radiostacji, radiotelefonu         

i urządzenia nagłaśniające, 

• min. 2 lata na zespół napędowy wraz z napędem; 

10. serwis gwarancyjny samochodu na terenie Trójmiasta; 

11. punkt serwisowy urządzeń pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacja do radiostacji 

położony na terenie Trójmiasta; 

12. świadectwo homologacji; 

13. odbiór samochodu w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku ul Elbląska 54/60 lub na terenie 

Trójmiasta; 

14. samochód 5 wyposażony w: 

• auto-alarm, 

• centralny zamek, 

• system ABS- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 

• system kontroli trakcji (zapobiegający poślizgowi kół podczas zwiększania prędkości), 

• system rekuperacji – odzyskiwania energii, 

• sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 

• światła do jazdy dziennej / oświetlenie full LED, 

• lusterka zewnętrzne ogrzewane i elektrycznie sterowane, 

• kierownica podgrzewana obszyta skórą, 

• regulacja kierownicy, 

• wspomaganie układu kierowniczego, 

• fotel kierowcy z regulacją wysokości, 

• czujniki parkowania na tylnym zderzaku, 

• szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie, 

• szyby przyciemniane w przedziale pasażersko-ładunkowym - szczegóły po rozstrzygnięciu 

przetargu, 

• nad głową kierowcy i pasażera zamontowana dodatkowo lampka - listwa LED, 

• system multimedialny z bluetooth + głośniki, 

• klimatyzacja, 

• poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 

• pojazd wyposażony w system umożliwiający włączenie klimatyzacji i ogrzewania pojazdu 

w czasie ładowania akumulatorów, 

• dywaniki gumowe na podłogę, 

• pokrowce na siedzeniach w kolorze szarym odporne na rozdarcia, 

• koła: samochód na oponach letnich + koło zapasowe pełnowymiarowe lub tzw. dojazdówka 

wraz z kompletem narzędzi umożliwiającym jego wymianę, 

• komplet kół zimowych, 



 

 

 

• z przodu na dachu zamontowana lampa zespolona niebieska typu „belka” (ledowa) max 

82mm z napisem koloru czarnego „Straż Miejska”, modulator dźwięku, halogeny boczne 

i dwa do przodu, na 12 V, 

• instalację zasilającą wraz z zamontowanym w obrębie kierowcy radiotelefonem typu 

motorola DM 4601 + uchwyt 

• antenę do radiotelefonów z zakresu 150 Mhz – 160 Mhz, 

• antenę do nawigacji satelitarnej GPS, 

• w obrębie kierowcy i pasażera dodatkowe dwa gniazda USB 5V, + gniazdo zapalniczki 

(jeżeli nie posiada w standardowym wyposażeniu);  

19. przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób w tym kierowcy; 

20. przedział bagażowy 

• dodatkowa listwa LEDowa oświetleniowa, włączana automatycznie po podniesieniu klapy 

bagażnika z możliwością ręcznego jej wyłączenia, 

• 2 sztuki gniazda zapalniczki min 10A niezależne od położenia stacyjki 

21. Technologia, kable i ładowarki 

• Kable dł. min. 5m, 

• Ładowarka – ładowanie z tradycyjnego gniazdka w standardzie CEE 7/5 Typ EV 230V, 

• Ładowanie urządzenia zapewniające tzw. szybkie i wolne, 

• Systemy bezpieczeństwa zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym podczas 

ładowania pojazdu; 

22. Wykonawca zapewni szkolenie załóg i obsługi z eksploatacji i użytkowania pojazdów oraz 

urządzeń do ładowania w siedzibie zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym. 

 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ.  

4. Określenie przedmiotu zamówienia przy pomocy CPV : 34114200-1. 

III . Termin wykonania zamówienia: 

Zadanie nr 1 – do dnia 30.09.2020r., 

Zadanie nr 2 – do dnia 30.11.2020r., 

Zadanie nr 3 – do dnia 30.09.2020r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu - brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany 

na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; 

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 wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie,  

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie,  

c. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku    

w tym zakresie.  

Potwierdzenie spełniania warunków zostanie wstępnie zweryfikowane na podstawie przedłożonego 

wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 

V. Podstawy wykluczenia  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków  



 

 

 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 
1) W celu potwierdzenia, że treść oferty odpowiada treści SIWZ  Wykonawca składa formularz 

oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ ( na zadanie nr 1 ),  załącznik nr 7 do 

SIWZ ( na zadanie nr 2 ), załącznik nr 10  do SIWZ ( na zadanie nr 3 ) 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie 

zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załączonego wzoru – 

załącznik  nr 3 do SIWZ. 

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca składa: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ , 

b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 22 ust.1 pkt 23 wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań 

technicznych– załącznik nr 5 do SIWZ ( na zadanie nr 1 ),  załącznik nr 8 do SIWZ ( na 

zadanie nr 2 ), załącznik nr 11 do SIWZ ( na zadanie nr 3 ). 

5) W celu potwierdzenia, że treść oferty odpowiada treści SIWZ  Wykonawca składa zaakceptowany  

wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ ( na zadanie nr 1 ),  załącznik nr  9 do SIWZ ( na 

zadanie nr 2 ),  załącznik nr 12 do SIWZ ( na zadanie nr 3 ) 

  

Dokumenty składane są w języku polskim, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność                      

z oryginałem przez Wykonawcę.  

Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie będą 

odpowiadały wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie 

wykluczony. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie 

dokonywana metodą spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. 

 

VII. Informacje dodatkowe   

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podst. art. 24 aa ust 1, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału                         

w postępowaniu). 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                        

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

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.  

3. 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 13-23 ustawy. 

4. 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. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,            

o którym mowa w pkt 1, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2. 

6. 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 oświadczeniu        

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne                   

z zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

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. 

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu. 

9. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca 

zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane 

dokumenty lub oświadczenia się znajdują.  

10. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu           

o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

13. Zamawiający  dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy. 

14. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, w oparciu o art. 36b ust.1 Ustawy Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania  przez wykonawcę firm podwykonawców.  

15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                            

z    odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 



 

 

 

VIII.  Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę: 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną , dwie lub wszystkie części zamówienia( zadania). 

1) Dokumenty składane wraz z ofertą: 

Zadanie 1: 

1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ  

2) Oświadczenia: 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-

23 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 3 do SIWZ 

- oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych– załącznik nr 5  do SIWZ, 

3) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej- załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zadanie 2: 

1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 7 do SIWZ  

2) Oświadczenia: 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-

23 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 3 do SIWZ 

- oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych– załącznik nr 8  do SIWZ, 

3) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej- załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zadanie 3: 

1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 10 do SIWZ  

2) Oświadczenia: 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-

23 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 3 do SIWZ 

- oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych– załącznik nr 11 do SIWZ, 

3) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 12 do SIWZ. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej- załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń           

i dokumentów – pisemnie. 

2. Pismo może być każdorazowo poprzedzone faksem (58) 346-28-11 lub drogą elektroniczną              

(e-mail: sm@gdansk.gda.pl), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie pisemnej.                 

W przypadku przesłania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron 

zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Korespondencja 

mailto:sm@gdansk.gda.pl


 

 

 

przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, po godzinach urzędowania zostanie 

zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.  

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia oraz pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 

zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. 

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu          

w sprawach mogących utrudniać uczciwą konkurencję. 

6. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres e-mail, 

na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 

elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną numer faksu lub adres e-mail.    Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.  Zamawiający nie wyraża  zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Pismo można przesłać pod nr fax  

(58) 346-28-11 lub drogą elektroniczną, niezwłocznie oryginał wysyłając pocztą. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień, 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.  

8. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej 

9. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje          

o wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest 

zobowiązany, publikuje na stronie http://strazmiejska.gda.pl/ 

UWAGA: Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralną 

częścią SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla 

Wykonawcy.  

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego 

w sprawach: 

• dokumentacji: Bożena Wójcik, e-mail: bozena.wojcik@gdansk.gda.pl,  tel/ 58 301-30-11 w 123, 

• merytorycznych:Krzysztof Lipiński e-mail:krzysztof.lipinski@sm.gda.pl, tel/ 58 301-30-11 w 122. 

11. Wykonawcy mogą się kontaktować z ww. osobami w sprawach związanych 

z przedmiotowym zamówieniem w dni robocze od poniedziałku do piątku drogą elektroniczną, 

telefonicznie w godz.8.00-14.00 lub osobiście – Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60,              

( pok. B-208 lub B-207) 

X. Wadium 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

XI. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XII. Sposób przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i przepisami Ustawy. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Kopie dokumentów powinny być przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem. 

4. Dokumenty, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów (załączniki do niniejszej 

specyfikacji) należy sporządzić wg załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wzorów z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.  

5. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę,      

nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie,                

np. odpowiednie pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej itp.  

6. Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub odpis pełnomocnictwa poświadczony  

notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność                

z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oferty w imieniu Wykonawcy. 

7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a strony zawierające treść powinny być 

podpisane przez osobę uprawnioną do  reprezentowania Wykonawcy, a kserokopie dokumentów 

urzędowych powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej                      

do składania oświadczeń, o której mowa powyżej. 

9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”                       

i wydzielone w formie załącznika. Należy również określić strony oferty, na której znajdują się 

zastrzeżone informacje.  W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest 

on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, składając 

oświadczenie. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z 

innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust.4 Ustawy. W przypadku braku wyraźnego 

oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i braku uzasadnienia,                     

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - Zamawiający wszystkie dokumenty 

składające  się na treść oferty uzna za jawne. 

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili        

ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

11. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub  unieważnieniu  postępowania. 

12. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 

zasadach: 

− wykonawca  zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek                           

o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu, przesłany droga elektroniczną, faksem 

lub osobiście, 

− zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 



 

 

 

− po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający niezwłocznie udostępni protokół lub 

załączniki do protokołu zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, o czym 

poinformuje Wykonawcę. 

13. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac 

dotyczących badania i ceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu w terminie przez siebie 

wyznaczonym. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie. 

15. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym 

przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

16. Wskazane jest, aby ofertę umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, wewnętrznym 

i zewnętrznym, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tych opakowań. 

Wskazane jest aby opakowanie zewnętrzne było zaadresowane wg następującego wzoru: 

1) na zadanie nr 1: 

 

Straż Miejska w Gdańsku 

Oferta  

na dostawę samochodów do przewozu osób i blokad  

Nie otwierać przed 11.03.2020 r. godz. 9:30 

2) na zadanie nr 2: 

 

Straż Miejska w Gdańsku 

Oferta  

na dostawę samochodu do przewozu osób zatrzymanych  

Nie otwierać przed 11.03.2020 r. godz. 9:30 

3) na zadanie nr 3: 

 

Straż Miejska w Gdańsku 

Oferta  

na dostawę samochodów elektrycznych 

Nie otwierać przed 11.03.2020 r. godz. 9:30 

 

 

17. Opakowanie wewnętrzne, poza oznakowaniem jak wyżej, musi zawierać  nazwę i adres 

Wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,                 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno  zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej. 

19. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 

opatrzyć napisem ZMIANA. 

20. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w  ten sam sposób, 

co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy 

opatrzyć napisem WYCOFANIE. 



 

 

 

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Elbląska 54/60 w Gdańsku w Kancelarii            

w pok. B-2, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 do dnia 11.03.2020r.    

do godz. 9:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2020r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, 

ul. Elbląska 54/60, w sali konferencyjnej. 

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

na sfinansowanie zamówienia. 

4. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone określeniami „ZMIANA” 

i „WYCOFANIE”. Z treści zawartych w nich powiadomień, podane zostaną wszystkim obecnym 

tylko numery ofert, których dotyczą. 

5. Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz kryteriów oceny 

ofert. 

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty (na każde zadanie osobno - 

załącznik nr 1, 7, 10) według wzoru zamieszczonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  

2. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy i koszty związane                     

z prawidłową realizacją  niniejszego zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów                       

i usług ( cena brutto). 

3. Cena oferty, winna być podana  i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

5. Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe. 

6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. 

7. W formularzu oferty należy podać jednostkową cenę brutto za określony przedmiot zamówienia, 

wysokość należnego podatku VAT wyrażonego w procentach, wartość brutto (cena brutto 

pomnożona przez ilość) określonego asortymentu oraz łączną wartość brutto za cały przedmiot 

zamówienia wyrażoną w liczbach oraz słownie.  

8. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy 

wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi 

należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania 

zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

XV. Kryterium wyboru oferty i ocena ofert. 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, biorąc pod 

uwagę następujące kryteria: 

Zadanie nr 1 dostawa samochodów do przewozu osób i blokad: 

1) cena - 60 % 
 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 

według formuły: (Cn / Cof.b.) x 60 = ilość punktów, gdzie: 

Cn  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

60  –   znaczenie kryterium ceny. 

2) serwis (czas reakcji serwisu tzn. przyjęcie samochodu do serwisu, określenie i wycena usterki) 

- 10 % 

Oferta z najkrótszym terminem serwisowym samochodów spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 

punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej: 



 

 

 

• serwis wykonany w 3 dni robocze od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 0 pkt; 

• serwis wykonany w 2 dni robocze od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 5 pkt: 

• serwis wykonany w 1 dzień roboczy od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 10 pkt. 

3) Gwarancja (okres udzielonej gwarancji na cały samochód) - 10 % 

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji samochodów spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 

punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej: 

• gwarancja udzielona na okres 24 miesięcy – 0 pkt; 

• gwarancja udzielona na okres od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 5 pkt; 

• gwarancja udzielona na okres od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt; 

4) Termin wykonania zamówienia - 20 % 

Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej: 

• dostawa samochodów od dnia 22.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. – 0 pkt 

• dostawa samochodów od dnia 12.09.2020r. do dnia 21.09.2020r.– 5 pkt 

• dostawa samochodów od dnia 01.09.2020r. do dnia 11.09.2020r.– 10 pkt 

• dostawa samochodów od dnia 22.08.2020r. do dnia 30.08.2020r. – 15 pkt 

• dostawa samochodów do dnia 21.08.2020r.– 20 pkt 

Przyznana wykonawcy punktacja w kryterium 1, 2, 3 i 4 podlega zsumowaniu. Wykonawca może 

zdobyć najwięcej 100 pkt. 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największym bilansem punktów zdobytych we 

wszystkich kryteriach. 

Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały po zsumowaniu obydwu kryteriów taką sama liczbę 

uzyskanych punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za 

przedmiot zamówienia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust 1 Ustawy Pzp, może 

żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

Zadanie nr 2 dostawa samochodu do przewozu osób zatrzymanych: 

1) cena - 60 % 
 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 

według formuły: (Cn / Cof.b.) x 60 = ilość punktów, gdzie: 

Cn  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

60  –   znaczenie kryterium ceny. 

2) serwis (czas reakcji serwisu tzn. przyjęcie samochodu do serwisu, określenie i wycena usterki) 

- 10 % 

Oferta z najkrótszym terminem serwisowym samochodów spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 

punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej: 

• serwis wykonany w 3 dni robocze od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 0 pkt; 

• serwis wykonany w 2 dni robocze od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 5 pkt: 

• serwis wykonany w 1 dzień roboczy od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 10 pkt. 

3) Gwarancja (okres udzielonej gwarancji na cały samochód) - 10 % 

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji samochodów spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 

punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej: 

• gwarancja udzielona na okres 24 miesięcy – 0 pkt; 

• gwarancja udzielona na okres od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 5 pkt; 

• gwarancja udzielona na okres od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt; 

4) Termin wykonania zamówienia - 20 % 



 

 

 

Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej: 

• dostawa samochodu od dnia 20.11.2020r. do dnia 30.11.2020r. – 0 pkt 

• dostawa samochodu od dnia 06.11.2020r. do dnia 19.11.2020r.– 5 pkt 

• dostawa samochodu od dnia 17.10.2020r. do dnia 05.11.2020r.– 10 pkt 

• dostawa samochodu od dnia 01.10.2020r. do dnia 16.10.2020r. – 15 pkt 

• dostawa samochodu do dnia 30.09.2020r.– 20 pkt 

Przyznana wykonawcy punktacja w kryterium 1, 2, 3 i 4 podlega zsumowaniu. Wykonawca może 

zdobyć najwięcej 100 pkt. 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największym bilansem punktów zdobytych we 

wszystkich kryteriach. 

Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały po zsumowaniu obydwu kryteriów taką sama liczbę 

uzyskanych punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za 

przedmiot zamówienia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust 1 Ustawy Pzp, może 

żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

Zadanie nr 3 dostawa samochodów elektrycznych: 

1) cena - 60 % 
 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 

według formuły: (Cn / Cof.b.) x 60 = ilość punktów, gdzie: 

Cn  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

60  –   znaczenie kryterium ceny. 

2) serwis (czas reakcji serwisu tzn. przyjęcie samochodu do serwisu, określenie i wycena usterki) 

- 10 % 

Oferta z najkrótszym terminem serwisowym samochodów spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 

punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej: 

• serwis wykonany w 3 dni robocze od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 0 pkt; 

• serwis wykonany w 2 dni robocze od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 5 pkt: 

• serwis wykonany w 1 dzień roboczy od dnia dostarczenia samochodu do warsztatu – 10 pkt. 

3) Gwarancja (okres udzielonej gwarancji na cały samochód) - 10 % 

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji samochodów spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 

punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej: 

• gwarancja udzielona na okres 24 miesięcy – 0 pkt; 

• gwarancja udzielona na okres od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 5 pkt; 

• gwarancja udzielona na okres od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt. 

4) Termin wykonania zamówienia - 20 % 

Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej: 

• dostawa samochodów od dnia 22.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. – 0 pkt 

• dostawa samochodów od dnia 12.09.2020r. do dnia 21.09.2020r.– 5 pkt 

• dostawa samochodów od dnia 01.09.2020r. do dnia 11.09.2020r.– 10 pkt 

• dostawa samochodów od dnia 22.08.2020r. do dnia 30.08.2020r. – 15 pkt 

• dostawa samochodów do dnia 21.08.2020r.– 20 pkt 

Przyznana wykonawcy punktacja w kryterium 1, 2, 3 i 4 podlega zsumowaniu. Wykonawca może 

zdobyć najwięcej 100 pkt. 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 



 

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największym bilansem punktów zdobytych we 

wszystkich kryteriach. 

Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały po zsumowaniu obydwu kryteriów taką sama liczbę 

uzyskanych punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za 

przedmiot zamówienia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust 1 Ustawy Pzp, może 

żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

XVI. Informacje dotyczące zawarcia umowy. 

1. Na przedmiot zamówienia zostanie zawarta umowa – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 6 na zadanie nr 1, załącznik nr 9 do SIWZ na zadanie nr 2, załącznik nr 12 do 

SIWZ na zadanie nr 3. 

2. Zamawiający w formie pisemnej  ( e-mail) zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie 

zawarcia umowy na wykonanie zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane po powiadomieniu  

o wyborze oferty. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku 

wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia - przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 Ustawy zawarcie umowy nastąpi w terminie związania ofertą nie 

wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. W przypadku, kiedy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust. 2 

pkt.1a Ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 

XVII. Wzór umowy. 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia 

umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, są określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6, 9, 12 do niniejszej specyfikacji. 

XVIII. Środki ochrony prawnej. 
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 Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

Ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 



 

 

 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

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

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

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

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

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. 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 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

8. Odwołanie wnosi się:  

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie 

Ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;  

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w  trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  stronie internetowej; 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 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; 

4) jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, a w przypadku udzielenia zmówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 

z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie o udzielenie zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenie 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  z wolnej ręki lub zapytania o cenę. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XIX. Przystąpienie do przetargu podmiotów występujących wspólnie. 



 

 

 

1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy składają pełnomocnictwo                                      

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                           

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez 

nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował                        

do pełnomocnika/ lidera.  

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów.  

5. Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 

 

XX. Postanowienia końcowe. 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 

XXI. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy na zadanie nr 1 (wzór) ,  

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 24ust 1 pkt 12-23 Ustawy (wzór),  

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu  (wzór), 

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór), 

5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych na zadanie nr 

1 (wzór), 

6. Załącznik nr 6 - wzór umowy na zadanie nr 1, 

7. Załącznik nr 7 - formularz ofertowy na zadanie nr 2 (wzór) ,  

8. Załącznik nr 8 - oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych na zadanie nr 

2 (wzór), 

9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na zadanie nr 2 

10. Załącznik nr 10 - formularz ofertowy na zadanie nr 3 (wzór) ,  

11. Załącznik nr 11 - oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych na zadanie nr 

3 (wzór), 

12. Załącznik nr 12 - wzór umowy na zadanie nr 3 
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......................................................                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ 
(pieczęć wykonawcy) 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa  ……………………………………………………………………………………..……………. 

Siedziba……………………………………………………………………………………………........... 

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………………………  

Strona internetowa………………………………………..………………………………………………. 

Numer telefonu………………………………………………………………………………..………… 

Numer faksu…………………………………………………………………………………….….…… 

Numer regon …………………………………………………………………………………….……… 

Numer NIP …………………………………………………………………………………….……..… 

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS …………………………………….… 

Numer konta bankowego……………………………………………………………………….……… 

Osoba odpowiedzialna do kontaktu…………………………….nr telefonu………………………….. 

 
Oferta 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę samochodów do przewozu osób i blokad dla Straży Miejskiej w Gdańsku 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 marka 

samochodu 

Ilość 

szt. 

Cena jedn. 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

Samochód 

specjalizowany do 

przewozu osób i blokad 

 3     

 
Ogółem wartość brutto............................................................. zł 

słownie:................................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT ...........% kwota podatku VAT……………………………………..…………………….. zł 

słownie………………………………………………………………………………….……………………….. 

 
Oferta cenowa w w/w formie zawiera cenę ostateczną i nie będzie zmieniona przez okres realizacji zamówienia. 

Cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty ew. upusty  i opłaty składające się na przedmiot niniejszego 

zamówienia 

1. Deklaruję ponadto: 

a) przedmiot  zamówienia  zrealizuję w terminie: do dnia …………….(29.09.2020r.termin ostateczny), 

b) okres gwarancji wynosi …………………… (wymagany  minimum 24 miesiące ) na cały samochód bez 

limitu kilometrów, na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego wraz z osprzętem oraz na zabudowę 

specjalistyczną; 

c) warunki płatności: zapłata na podstawie faktury, przelew w terminie 14 dni od daty protokolarnego 

przekazania samochodów, 

• odbiór samochodów nastąpi w ………………………………………… (wymagane w siedzibie Straży 

Miejskiej Gdańsk ul. Elbląska 54/60 lub na terenie Trójmiasta) - minimum na 10 dni przed przekazaniem 

samochodów powiadomię (pisemnie, faksem lub elektronicznie) o dacie ich odbioru, 

• serwis gwarancyjny samochodów będzie dokonywany w firmie ………………….………………….. adres 

.......................................................................................... (wymagany na terenie Trójmiasta), 

• serwis gwarancyjny zabudowy będzie dokonywany w firmie……………………………………..…. adres 

.......................................................................................... (wymagany na terenie Trójmiasta), 

• serwis gwarancyjny instalacji do radiotelelefonu i osprzętu będzie dokonywany w firmie 

……………………….. adres .................................................................. (wymagany na terenie Trójmiasta), 

• serwis gwarancyjny świateł uprzywilejowanych wraz z osprzętem będzie dokonywany w firmie 

……………..……..….. adres ........................................................... (wymagany na terenie Trójmiasta), 



 

 

 

• zobowiązuję się do zapewnienia serwisu technicznego – przyjęcia samochodu do warsztatu, określenia 

i  wyceny usterki w czasie …...  ( nie dłużej niż 3) dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia pojazdu 

do serwisu. 

2. Ponadto oświadczam/my, że: 

1) dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego formularza są aktualne na dzień 

sporządzenia oferty i zgodne ze stanem faktycznym a załączone do oferty kopie dokumentów są  zgodne 

z ich oryginałami;  

2) akceptuję/my w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

wyjaśnień do SIWZ oraz zmian SIWZ; 

3) uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

4) gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do  SIWZ 

oraz zmian wprowadzonych do SIWZ; 

5) upewniłem/upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Wynagrodzenie,    

o którym mowa powyżej, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia, a także 

wszystkie koszty, które mogą być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; 

6) ofertą będę/będziemy związani do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, 

nie dłużej jednak, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

7) oświadczam/my, że akceptuję/my projekt umowy zawarty w SIWZ; 

8) w przypadku wybrania mojej/naszej oferty podpiszę/podpiszemy umowę według wzoru, stanowiącego 

załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie i miejscu określonym przez 

Zamawiającego; 

9) nie uczestniczę/uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, dotyczącej niniejszego 

zamówienia; 

10) oświadczam/my, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty (zgodnie z wymogami 

SIWZ): 

-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8  ustawy załącznik nr 2 do SIWZ 

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ 

-oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych załącznik nr 5  do SIWZ 

-zaakceptowany wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Jednocześnie oświadczam/my, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekażę zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,- załącznik nr 4 

do SIWZ. 

4. Informacje zawarte na stronach od…do… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – załączono je do oferty z odrębnej zamkniętej kopercie, pozostałe 

informacje są jawne.** 

5. Zamówienie wykonam samodzielnie** - część zamówienia (określić zakres) 

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

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

zamierzam powierzyć podwykonawcom**……………………………………………………………… 

 

6. Ponadto oświadczam iż  moja/nasza firma jest***:  

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem 

 
***Zaznaczyć właściwe. W przypadku, kiedy Wykonawca nie jest mikro, małym ani średnim przedsiębiorstwem, należy 

wykreślić pkt 6 

 

UWAGA: Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 
Za mikroprzedsiębiorstwo zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) uważa się przedsiębiorstwo, które : 

1) zatrudniało mniej niż 10 pracowników i 

2) którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro 

 



 

 

 

Pod pojęciem „małe przedsiębiorstwo” uważa się przedsiębiorstwo, które : 

1) zatrudniało mniej niż 50 pracowników i 

2) którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów EUR. 

 

Natomiast pod pojęciem „średnie przedsiębiorstwo” uważa się przedsiębiorstwo, które  nie jest 

mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które  

1)  zatrudniało mniej niż 250 osób i którego  

2) roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

równowartości w złotych 43 milionów EUR. 

 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**** 

8. Niniejszym oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż 

Miejską w Gdańsku w celu: przeprowadzenia postępowania na dostawę samochodów służbowych.  

 

9. Ofertę niniejszą składam/my na ____________ kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

........................................                       ..........  ...............................................  
miejscowość,      data                                       podpis i pieczęć Wykonawcy* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem i podpis nieczytelny  

** niepotrzebne skreślić 
1) rozporządzenie 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).  

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

                                                                                       

 



 

 

 

ZP 01/20         Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska –   

Straż Miejska w Gdańsku 

ul. Elbląska 54/60 

80-724 Gdańsk 

Wykonawca: 

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

 

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………………..…................................................................................. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa samochodów dla Straży 

Miejskiej w Gdańsku, 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. 

 

 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

2. 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). 

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

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 



 

 

 

ZP 01/20         Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska –   

Straż Miejska w Gdańsku 

ul. Elbląska 54/60 

80-724 Gdańsk 

Wykonawca: 

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

……………………………….......................................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………......................................................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa samochodów dla Straży 

Miejskiej w Gdańsku, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdz. IV pkt 2 

SIWZ. 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w  Rozdz. IV pkt 2 SIWZ. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………………………………………………………,        

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 



 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE                            

SIĘ WYKONAWCA: 

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. 

 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZP 01/20         Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska –   

Straż Miejska w Gdańsku 

ul. Elbląska 54/60 

80-724 Gdańsk 

 

 

Wykonawca: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 INFORMACJA WYKONAWCY, DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa 

samochodów dla Straży Miejskiej w Gdańsku,: 

 

przedkładam niniejszą informację: 

1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia* 

 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn.), łącznie z niżej wymienionymi 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia:* 
 

 * niepotrzebne skreślić 

  

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy 

mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu: 

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

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

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

 

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

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 

 

UWAGA Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  



 

 

 

ZP 01/20         Załącznik nr 5 do SIWZ 

  

 

.........................................         
(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  samochodów  dla Straży 

Miejskiej w Gdańsku w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego oświadczam, że: samochód specjalizowany do przewozu urządzeń blokujących koła / przeznaczenie: 

Straż Miejska/ marki …………………………………….... *** w ilości  2 szt. spełnia minimalne warunki techniczne, 

tj.: 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

WYPEŁNIA Wykonawca 

/należy wpisać czy 

oferowany samochód 

odpowiada podanym 

parametrom/ 

Samochód specjalizowany do przewozu urządzeń blokujących koła / przeznaczenie: Straż 
Miejska/ w ilości 1 szt. 

 

spełnia/ nie spełnia* 

Rok produkcji: 2019/2020, nowy –przebieg technologiczny do 50 km. spełnia/ nie spełnia* 

Kolor-srebrny metalizowany. spełnia/ nie spełnia* 

Samochód oznakowany - oklejony znakami Straży Miejskiej Gdańsk, pas wzdłużny po obu 

stronach samochodu pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy 

barwy żółto-granatowej, pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa - szachownicy, 

o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, zgodnie              

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DZ U 2016 

poz 2022 z późniejszymi zmianami )  

 

spełnia/ nie spełnia* 

Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1890mm (bez lamp uprzywilejowanych). spełnia/ nie spełnia* 

Silnik: benzynowy o mocy minimum 120 KM o pojemności 1200cm3 do 2000cm3 spełniający 

normę ekologiczna EURO 6.2 z dnia 01 września 2018 roku rozporządzenia Komisji 

Europejskiej 

spełnia/ nie spełnia* 

Skrzynia biegów- manualna spełnia/ nie spełnia* 

Długość całkowita pojazdu min. 4625 mm max 4900mm spełnia/ nie spełnia* 

Gwarancja  

minimum 2 lata na cały samochód bez limitu kilometrów spełnia/ nie spełnia* 

2 lata na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacji do radiostacji, radiotelefonu 

i urządzenia nagłaśniające 

spełnia/ nie spełnia* 

2 lata na zabudowę specjalistyczną,  spełnia/ nie spełnia* 

serwis gwarancyjny samochodu na terenie Trójmiasta,  spełnia/ nie spełnia* 

punkt serwisowy zabudowy położony na terenie Trójmiasta,  spełnia/ nie spełnia* 

punkt serwisowy urządzeń pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacja do radiostacji i 

urządzenia nagłaśniającego położony na terenie Trójmiasta. 

spełnia/ nie spełnia* 

Samochód 5 osobowy wyposażony w: spełnia/ nie spełnia* 

fabryczny auto-alarm, spełnia/ nie spełnia* 

centralny zamek sterowany pilotem, spełnia/ nie spełnia* 

system ABS. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, spełnia/ nie spełnia* 

system ASR system kontroli trakcji (zapobiegający poślizgowi kół podczas zwiększania 

prędkości); 

spełnia/ nie spełnia* 

sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach   spełnia/ nie spełnia* 

układ hamulcowy tarczowy spełnia/ nie spełnia* 

zawieszenie tylne resor piórowy spełnia/ nie spełnia* 

światła do jazdy dziennej spełnia/ nie spełnia* 

lusterka zewnętrzne ogrzewane i elektrycznie sterowane spełnia/ nie spełnia* 

radio-odtwarzacz z bluetooth lub system multimedialny, głośniki spełnia/ nie spełnia* 

klimatyzacja  spełnia/ nie spełnia* 

wspomaganie układu kierowniczego spełnia/ nie spełnia* 

kierownica obszyta skórą spełnia/ nie spełnia* 

konsola środkowa z podłokietnikiem spełnia/ nie spełnia* 

fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości spełnia/ nie spełnia* 



 

 

 

czujniki parkowania (cofania) na tylnym zderzaku fabryczne spełnia/ nie spełnia* 

szyby w drzwiach przednich podnoszone i opuszczane elektrycznie spełnia/ nie spełnia* 

poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera spełnia/ nie spełnia* 

drzwi boczne tylne suwane po obu stronach samochodu spełnia/ nie spełnia* 

szyby przyciemniane w przedziale pasażersko - ładunkowym spełnia/ nie spełnia* 

nad głową kierowcy i pasażera na środku zamontowana dodatkowo lampka LED spełnia/ nie spełnia* 

dywaniki na podłogę spełnia/ nie spełnia* 

pokrowce na siedzeniach w kolorze szarym spełnia/ nie spełnia* 

koła: obręcze stalowe koło zapasowe pełno- wymiarowe, opony letnie + kpl. zimowe spełnia/ nie spełnia* 

drzwi tylne dwuskrzydłowe, pod tylnymi drzwiami na zderzaku zamontowana aluminiowa 

blacha ryflowana – szczegóły po rozstrzygnięciu przetargu 

spełnia/ nie spełnia* 

z przodu na dachu na stałe zamontowana lampa zespolona niebieska typu „belka” na 12 V 

(ledowa) max 82mm z napisem koloru czarnego „Straż Miejska”, modulator dźwięku – gess 

halogeny boczne lewa i prawa strona, 2 halogeny do przodu 

spełnia/ nie spełnia* 

przygotowana instalacja do zasilania radiotelefonu typ Motorola DM 4601  spełnia/ nie spełnia* 

radiotelefon typu motorola DM 4601 + uchwyt zamontowany w obrębie kierowcy  spełnia/ nie spełnia* 

antenę z zakresu VHF 150 Mhz do 160 Mhz zamontowaną na stałe na dachu pojazdu oraz 

antenę do nawigacji satelitarnej GPS - podłączone do radiotelefonu,  

spełnia/ nie spełnia* 

Przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób w tym kierowcy spełnia/ nie spełnia* 

Przedział służący do przewożenia urządzeń blokujących koła: spełnia/ nie spełnia* 

Ściany wnętrze przedziału bagażowego do przewożenia blokad zabezpieczone wykonane z 

blachy ALU – szczegóły do uzgodnienia z zamawiającym 

spełnia/ nie spełnia* 

 

Wykonanie ściany działowej: blacha metalowa zabezpieczająca oparcie siedzeń a w górnej 

części krata metalowa 

spełnia/ nie spełnia* 

Podłoga wyłożona blachą aluminiową  

oświetlenie wewnętrzne ledowe sterowane z przedziału kierowcy oświetlające przedział do 

blokad 

spełnia/ nie spełnia* 

Możliwość odczytu nr identyfikacyjnych nadwozia spełnia/ nie spełnia* 

Świadectwo homologacji pojazdu spełnia/ nie spełnia* 

 

 

 

 

 

 

...............................                        ...............................................  
miejscowość,      data                                       pieczątka i podpis Wykonawcy** 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

* skreślić spełnia albo nie spełnia 
**pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem i podpis nieczytelny  

*** wpisać markę samochodu 

UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się     

o udzielenie zamówienia 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR 

 

UMOWA DOSTAWY NR  01/20 
 
Zawarta w dniu ........................ w Gdańsku, w rezultacie wyboru w trybie przetargu nieograniczonego 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska mającą siedzibę w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 NIP 583-001-19-69 zwaną  

w dalszym tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

mgr inż. Leszka Walczaka  –   Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku 

a firmą ............................................................................................................................ -zarejestrowaną przez 

………………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

..................................... NIP ………………….. REGON …………………………. lub wpisaną  do CEIDG 

mająca siedzibę  w …………………………………………………….…. - zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: 

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

 

§ 1 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 2 sztuk samochodów specjalizowanych do przewożenia osób          

z zabudowanym przedziałem bagażowym do przewozu blokad marki ..........................................zgodnie 

z  kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

Wydanie Zamawiającemu przedmiotu dostawy nastąpi w ………………………………………..  do dnia 

………………………………...  

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy kwotę netto ......................... zł, kwotę brutto 

................................. zł  słownie zł: ………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT  …..%  w wysokości ……….......... - określoną w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 

do umowy. 

2. Zapłata na podstawie faktury dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 

protokolarnego przekazania samochodów. 

§ 4 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić karę 

umowną w następujących wypadkach i wysokościach:  

• w wysokości 3 % wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Dostawca,  

• w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, 

• w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w razie nie wywiązania się z postanowień § 5 ust. 4 umowy. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. W razie niewykonania umowy w terminie do 28 grudnia 2020r. Zamawiającemu przysługuje prawo 

do  odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać w terminie do 11 stycznia 2021 r. W takim przypadku 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto określonej          

w § 3 pkt. 1 umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.  

2. Termin gwarancji na: 



 

 

 

a)  samochód  bez limitu kilometrów wynosi ......... miesiące  licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy został 

Zamawiającemu wydany 

b) urządzenie pojazdu uprzywilejowanego w tym urządzeń nagłaśniających wynosi ......... miesiące  licząc 

od dnia kiedy przedmiot dostawy został Zamawiającemu wydany 

c) zabudowę specjalistyczną wynosi ......... miesiące  licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy został 

Zamawiającemu wydany. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Trójmiasta w okresie trwania 

gwarancji, a nadto do usunięcia w tym czasie ewentualnych wad, które mogą się ujawnić w  zakupionych 

pojazdach w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji: 

a)  serwis gwarancyjny samochodów będzie dokonywany w firmie……………………….. 

adres......................................................................................................................................... 

b) serwis gwarancyjny zabudowy będzie dokonywany w firmie……………………….. 

adres......................................................................................................................................... 

c) serwis gwarancyjny instalacji do radiostacji wraz z osprzętem będzie dokonywany w firmie 

……………………………………….…….. adres.................................................................. 

d) serwis gwarancyjny urządzeń pojazdu uprzywilejowanego wraz z osprzętem będzie dokonywany  

w  firmie…..………………….. adres................................................................. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu technicznego – przyjęcia samochodu do warsztatu, 

określenia i  wyceny usterki w czasie …. dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia pojazdu 

do  serwisu. 

§ 6 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do nich nowych postanowień, 

jeśli przy ich uwzględnieniu, należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo  zamówień 

publicznych i kodeksu cywilnego . 

 

§ 9 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd  dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający                                                                   Wykonawca                     

 

 

 

Akceptuję wzór umowy 

 

 

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

miejscowość,      data                                    pieczątka i podpis Wykonawcy 



 

 

 

ZP 01/20 

 

......................................................                                                          Załącznik nr 7 do SIWZ 
(pieczęć wykonawcy) 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa  ……………………………………………………………………………………..……………. 

Siedziba……………………………………………………………………………………………........... 

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………………………  

Strona internetowa………………………………………..………………………………………………. 

Numer telefonu………………………………………………………………………………..………… 

Numer faksu…………………………………………………………………………………….….…… 

Numer regon …………………………………………………………………………………….……… 

Numer NIP …………………………………………………………………………………….……..… 

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS …………………………………….… 

Numer konta bankowego……………………………………………………………………….……… 

Osoba odpowiedzialna do kontaktu…………………………….nr telefonu………………………….. 

 
Oferta 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę samochodu do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Gdańsku 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   

 
 marka 

samochodu 

Ilość 

szt. 

Cena jedn. 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość brutto 

Samochód 

specjalizowany 

do przewozu 

osób 

zatrzymanych 

 1     

 
Ogółem wartość brutto............................................................. zł 

słownie:................................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT ...........% kwota podatku VAT……………………………………..…………………….. zł 

słownie………………………………………………………………………………….……………………….. 

 
Oferta cenowa w w/w formie zawiera cenę ostateczną i nie będzie zmieniona przez okres realizacji zamówienia. 

Cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty ew. upusty  i opłaty składające się na przedmiot niniejszego 

zamówienia 

1. Deklaruję ponadto: 

a) przedmiot  zamówienia  zrealizuję w terminie: do dnia …………….(30.11.2020r.termin ostateczny), 

b) okres gwarancji wynosi …………………… (wymagany  minimum 24 miesiące ) na cały samochód bez 

limitu kilometrów, na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego wraz z osprzętem; 

c) warunki płatności: zapłata na podstawie faktury, przelew w terminie 14 dni od daty protokolarnego 

przekazania samochodu, 

d) odbiór samochodu nastąpi w ………………………………………… (wymagane w siedzibie Straży 

Miejskiej Gdańsk ul. Elbląska 54/60 lub na terenie Trójmiasta) - minimum na 10 dni przed przekazaniem 

samochodu powiadomię (pisemnie, faksem lub elektronicznie) o dacie jego odbioru, 

e) serwis gwarancyjny samochodu będzie dokonywany w firmie ………………….………………….. adres 

.......................................................................................... (wymagany na terenie Trójmiasta), 

f) serwis gwarancyjny instalacji do radiotelelefonu i osprzętu będzie dokonywany w firmie 

……………………….. adres .................................................................. (wymagany na terenie Trójmiasta), 

g) serwis gwarancyjny świateł uprzywilejowanych wraz z osprzętem będzie dokonywany w firmie 

……………..……..….. adres ........................................................... (wymagany na terenie Trójmiasta), 



 

 

 

h) zobowiązuję się do zapewnienia serwisu technicznego – przyjęcia samochodu do warsztatu, określenia 

i  wyceny usterki w czasie …...  ( nie dłużej niż 3) dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia pojazdu 

do serwisu. 

2. Ponadto oświadczam/my, że: 

1) dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego formularza są aktualne na dzień 

sporządzenia oferty i zgodne ze stanem faktycznym a załączone do oferty kopie dokumentów są  zgodne 

z ich oryginałami;  

2) akceptuję/my w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

wyjaśnień do SIWZ oraz zmian SIWZ; 

3) uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

4) gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień 

do  SIWZ oraz zmian wprowadzonych do SIWZ; 

5) upewniłem/upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Wynagrodzenie, 

o którym mowa powyżej, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia, a także 

wszystkie koszty, które mogą być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; 

6) ofertą będę/będziemy związani do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, 

nie dłużej jednak, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

7) oświadczam/my, że akceptuję/my projekt umowy zawarty w SIWZ; 

8) w przypadku wybrania mojej/naszej oferty podpiszę/podpiszemy umowę według wzoru, stanowiącego 

załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie i miejscu określonym przez 

Zamawiającego; 

9) nie uczestniczę/uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, dotyczącej niniejszego 

zamówienia; 

10) oświadczam/my, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty (zgodnie z wymogami 

SIWZ): 

-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8  ustawy załącznik nr 2 do SIWZ 

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ 

-oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych załącznik nr 5  do SIWZ 

-zaakceptowany wzór umowy załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Jednocześnie oświadczam/my, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekażę zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,- załącznik nr 4 

do SIWZ. 

4. Informacje zawarte na stronach od…do… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – załączono je do oferty z odrębnej zamkniętej kopercie, pozostałe 

informacje są jawne.** 

5. Zamówienie wykonam samodzielnie** - część zamówienia (określić zakres) 

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

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

zamierzam powierzyć podwykonawcom**……………………………………………………………… 

 

6. Ponadto oświadczam iż  moja/nasza firma jest***:  

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem 

 
***Zaznaczyć właściwe. W przypadku, kiedy Wykonawca nie jest mikro, małym ani średnim przedsiębiorstwem, należy 

wykreślić pkt 6 

 

UWAGA: Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 
Za mikroprzedsiębiorstwo zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) uważa się przedsiębiorstwo, które : 

1) zatrudniało mniej niż 10 pracowników i 

2) którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro 

 



 

 

 

Pod pojęciem „małe przedsiębiorstwo” uważa się przedsiębiorstwo, które : 

1) zatrudniało mniej niż 50 pracowników i 

2) którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów EUR. 

 

Natomiast pod pojęciem „średnie przedsiębiorstwo” uważa się przedsiębiorstwo, które  nie jest 

mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które  

1) zatrudniało mniej niż 250 osób i którego  

2) roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

równowartości w złotych 43 milionów EUR. 

 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**** 

8. Niniejszym oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż 

Miejską w Gdańsku w celu: przeprowadzenia postępowania na dostawę samochodów służbowych.  

 

9. Ofertę niniejszą składam/my na ____________ kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

........................................                       ..........  ...............................................  
miejscowość,      data                                       podpis i pieczęć Wykonawcy* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem i podpis nieczytelny  

** niepotrzebne skreślić 
1) rozporządzenie 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).  

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 
 

 



 

 

 

ZP 01/20         Załącznik nr 8 do SIWZ 

  

 

.........................................         
(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  samochodów  dla Straży 

Miejskiej w Gdańsku w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego oświadczam, że: samochód specjalizowany operacyjno-konwojowy do przewozu osób zatrzymanych 

/ przeznaczenie: Straż Miejska, Policja/ marki …………………………………….... *** w ilości  1 szt. spełnia 

minimalne warunki techniczne, tj.:  

 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

WYPEŁNIA Wykonawca 

/należy wpisać czy 

oferowany samochód 

odpowiada podanym 

parametrom/ 

Samochód specjalizowany operacyjno-konwojowy do przewozu osób zatrzymanych / 

przeznaczenie: Straż Miejska, Policja/ w ilości 2 szt. 

 

spełnia/ nie spełnia* 

Rok produkcji: 2019/2020, nowy –przebieg technologiczny do 50 km. spełnia/ nie spełnia* 

Kolor-srebrny metalizowany. spełnia/ nie spełnia* 

Samochód oznakowany - oklejony znakami Straży Miejskiej Gdańsk, pas wzdłużny po obu 

stronach samochodu pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy 

barwy żółto-granatowej, pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa - szachownicy, 

o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DZ U 2016 

poz 2022 z późniejszymi zmianami )  

 

spełnia/ nie spełnia* 

Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1890mm (bez lamp uprzywilejowanych). spełnia/ nie spełnia* 

Silnik: benzynowy o mocy minimum 120 KM o pojemności 1200cm3 do 2000cm3 spełniający 

normę  ekologiczna EURO 6.2 z dnia 01.09.2018 roku Rozporządzenia Komisji Europejskiej 

spełnia/ nie spełnia* 

Skrzynia biegów- manualna spełnia/ nie spełnia* 

Długość całkowita pojazdu min. 4625 mm max 4900mm spełnia/ nie spełnia* 

Gwarancja  

minimum 2 lata na cały samochód bez limitu kilometrów spełnia/ nie spełnia* 

2 lata na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacji do radiostacji i urządzenia 

nagłaśniające 

spełnia/ nie spełnia* 

2 lata na zabudowę specjalistyczną spełnia/ nie spełnia* 

serwis gwarancyjny samochodu na terenie Trójmiasta,  spełnia/ nie spełnia* 

punkt serwisowy zabudowy położony na terenie Trójmiasta,  spełnia/ nie spełnia* 

punkt serwisowy urządzeń pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacja do radiostacji i 

urządzenia nagłaśniającego położony na terenie Trójmiasta. 

spełnia/ nie spełnia* 

Samochód 7 osobowy dwu przedziałowy wyposażony w: spełnia/ nie spełnia* 

auto-alarm fabryczny spełnia/ nie spełnia* 

centralny zamek sterowany pilotem, spełnia/ nie spełnia* 

system ABS. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, spełnia/ nie spełnia* 

system ASR system kontroli trakcji (zapobiegający poślizgowi kół podczas zwiększania 

prędkości); 

spełnia/ nie spełnia* 

sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach   spełnia/ nie spełnia* 

układ hamulcowy tarczowy spełnia/ nie spełnia* 

zawieszenie tylne resor piórowy spełnia/ nie spełnia* 

światła do jazdy dziennej spełnia/ nie spełnia* 

lusterka zewnętrzne ogrzewane i elektrycznie sterowane spełnia/ nie spełnia* 

brak oznakowania modelu i silnika na tylnych drzwiach (klapie) spełnia/ nie spełnia* 

radio-odtwarzacz z bluetooth lub system multimedialny, głośniki,  spełnia/ nie spełnia* 

klimatyzacja  spełnia/ nie spełnia* 

wspomaganie układu kierowniczego spełnia/ nie spełnia* 

kierownica obszyta skórą spełnia/ nie spełnia* 

konsola środkowa z podłokietnikiem spełnia/ nie spełnia* 



 

 

 

Fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości spełnia/ nie spełnia* 

fabryczne czujniki parkowania (cofania) na tylnym zderzaku spełnia/ nie spełnia* 

szyby w drzwiach przednich podnoszone i opuszczane elektrycznie spełnia/ nie spełnia* 

poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera spełnia/ nie spełnia* 

drzwi boczne tylne suwane po obu stronach samochodu spełnia/ nie spełnia* 

szyby przyciemniane w przedziale pasażersko - ładunkowym spełnia/ nie spełnia* 

nad głową kierowcy i pasażera na środku zamontowana dodatkowo lampka LED spełnia/ nie spełnia* 

dywaniki na podłogę spełnia/ nie spełnia* 

pokrowce na siedzeniach w kolorze szarym spełnia/ nie spełnia* 

koła: obręcze stalowe koło zapasowe pełno- wymiarowe, opony letnie + kpl. zimowe spełnia/ nie spełnia* 

drzwi tylne dwuskrzydłowe, pod tylnymi drzwiami na zderzaku zamontowana aluminiowa 

blacha ryflowana ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie osób zatrzymanych 

spełnia/ nie spełnia* 

z przodu na dachu na stałe zamontowana lampa zespolona niebieska typu „belka” na 12 V 

(ledowa) max 82mm z napisem koloru czarnego „Straż Miejska”, modulator dźwięku – gess 

halogeny boczne lewa i prawa strona, 2 halogeny do przodu 

spełnia/ nie spełnia* 

przygotowana instalacja do zasilania radiotelefonu typ Motorola DM 4601 spełnia/ nie spełnia* 

radiotelefon typu motorola DM 4601 + uchwyt zamontowany w obrębie kierowcy spełnia/ nie spełnia* 

antenę zespoloną z zakresu VHF 150 Mhz do 160 Mhz oraz do nawigacji satelitarnej GPS 

podłączoną do radiotelefonu dostarczonego przez zamawiającego, zamontowaną na stałe na 

dachu pojazdu 

spełnia/ nie spełnia* 

Przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób w tym kierowcy spełnia/ nie spełnia* 

Przedział służący do przewożenia osób zatrzymanych 2 osobowy: spełnia/ nie spełnia* 

 

ściany wewnętrzne przestrzeni dla zatrzymanych wykonane z wodoodpornej płyty OSB na 

wzmocnionej konstrukcji szkieletowej, pokryte wzmocnionym laminatem poliestrowo-

szklanym, z warstwą z żelkotu w kolorze białym 

spełnia/ nie spełnia* 

 

wnętrze zabudowy laminowane metodą "na mokro", bez łączeń, zapewniające szczelność i 

możliwość mycia myjką ciśnieniową 

spełnia/ nie spełnia* 

 

wykonanie wodoszczelnej, wzmocnionej ściany działowej z okienkiem rozsuwanym od strony 

kierowcy i okratowanym od strony przedziału dla przewożenia osób zatrzymanych 

spełnia/ nie spełnia* 

 

ściana działowa wyłożona wykładziną od strony przedziału dla strażników spełnia/ nie spełnia* 

podłoga z dodatkową warstwą laminatu w kolorze szarym spełnia/ nie spełnia* 

ławka z laminowanym siedziskiem drewnianym i oparciem w kolorze szarym, dla 2 osób i 

możliwością przypięcia kajdanek - zapewniająca przewóz zatrzymanych tyłem do kierunku 

jazdy 

spełnia/ nie spełnia* 

ławka ma tworzyć skrzynie do przewozu blokad – odpowiednio wzmocniony, otwierany od 

góry siedziskiem szczelnym zabezpieczonym przed dostawaniem się wody do wnętrza skrzyni 

oraz zamkiem na klucz bez elementów wystających – szczegóły do omówienia 

spełnia/ nie spełnia* 

od tyłu przedział zabezpieczony kratą z drzwiami jednoskrzydłowymi, drzwi 

jednoskrzydłowe otwierane na lewą stronę, zamykane zamkiem zatrzaskowym otwieranym 

na klucz, ogranicznik otwierania drzwi na zawiasach 

spełnia/ nie spełnia* 

ukośne wzmocnienia w konstrukcji zapobiegające uszkodzeniom kraty spełnia/ nie spełnia* 

oświetlenie wewnętrzne LEDowe sterowane z przedziału kierowcy spełnia/ nie spełnia* 

elektryczny wentylator nawiewowo - wywiewny (zamontowany w dachu) sterowanie z 

przedziału kierowcy, zewnętrzna pokrywa wentylatora w kolorze nadwozia samochodu 

spełnia/ nie spełnia* 

Możliwość odczytu nr identyfikacyjnych nadwozia spełnia/ nie spełnia* 

Świadectwo homologacji pojazdu spełnia/ nie spełnia* 

 

 

 

 

...............................                        ...............................................  
miejscowość,      data                                       pieczątka i podpis Wykonawcy** 
 

 

 
* skreślić spełnia albo nie spełnia 

**pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem i podpis nieczytelny  

*** wpisać markę samochodu 

UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

 



 

 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

WZÓR 

 

UMOWA DOSTAWY NR  02/20 
 
Zawarta w dniu ........................ w Gdańsku, w rezultacie wyboru w trybie przetargu nieograniczonego 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska mającą siedzibę w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 NIP 583-001-19-69 zwaną  

w dalszym tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

mgr inż. Leszka Walczaka  –   Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku 

a firmą ............................................................................................................................ -zarejestrowaną przez 

………………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

..................................... NIP ………………….. REGON …………………………. lub wpisaną  do CEIDG 

mająca siedzibę  w …………………………………………………….…. - zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: 

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

 

§ 1 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 1 sztuki samochodu specjalizowanego operacyjno-konwojowego 

do przewożenia osób  zatrzymanych marki ..........................................zgodnie z  kryteriami oraz parametrami 

technicznymi podanymi w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

Wydanie Zamawiającemu przedmiotu dostawy nastąpi w ………………………………………..  do dnia 

………………………………...  

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy kwotę netto ......................... zł, kwotę brutto 

................................. zł słownie zł: .................................................................................................................. 

w tym podatek VAT  …..%  w wysokości ……….......... - określoną w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 

do umowy. 

2. Zapłata na podstawie faktury dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 

protokolarnego przekazania samochodów. 

§ 4 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić karę 

umowną w następujących wypadkach i wysokościach:  

• w wysokości 3 % wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Dostawca,  

•  w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, 

• w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w razie nie wywiązania się z postanowień § 5 ust. 4 umowy. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. W razie niewykonania umowy w terminie do 28 grudnia 2020r. Zamawiającemu przysługuje prawo 

do  odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać w terminie do 11 stycznia 2021 r. W takim przypadku 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 

3 pkt. 1 umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.  

2. Termin gwarancji na: 



 

 

 

a) samochód  bez limitu kilometrów wynosi ......... miesiące  licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy 

został Zamawiającemu wydany 

b) urządzenie pojazdu uprzywilejowanego w tym urządzeń nagłaśniających wynosi ......... miesiące  licząc 

od dnia kiedy przedmiot dostawy został Zamawiającemu wydany 

c) zabudowę specjalistyczną wynosi ......... miesiące  licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy został 

Zamawiającemu wydany. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Trójmiasta w okresie trwania 

gwarancji, a nadto do usunięcia w tym czasie ewentualnych wad, które mogą się ujawnić w  zakupionym 

pojeździe w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji: 

a) serwis gwarancyjny samochodu będzie dokonywany w firmie……………………….. 

adres......................................................................................................................................... 

b) serwis gwarancyjny zabudowy będzie dokonywany w firmie……………………….. 

adres......................................................................................................................................... 

c) serwis gwarancyjny instalacji do radiostacji wraz z osprzętem będzie dokonywany w firmie 

……………………………………….…….. adres.................................................................. 

d) serwis gwarancyjny urządzeń pojazdu uprzywilejowanego wraz z osprzętem będzie dokonywany  

w  firmie…..………………….. adres................................................................. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu technicznego – przyjęcia samochodu do warsztatu, 

określenia i  wyceny usterki w czasie …. dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia pojazdu 

do  serwisu. 

§ 6 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do nich nowych postanowień, 

jeśli przy ich uwzględnieniu, należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo  zamówień 

publicznych i kodeksu cywilnego . 

 

§ 9 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd  dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający                                                                   Wykonawca                     

 

 

 

Akceptuję wzór umowy 

 

 

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

miejscowość,      data                                    pieczątka i podpis Wykonawcy 
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......................................................                                                          Załącznik nr 10 do SIWZ 
(pieczęć wykonawcy) 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa  ……………………………………………………………………………………..……………. 

Siedziba……………………………………………………………………………………………........... 

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………………………  

Strona internetowa………………………………………..………………………………………………. 

Numer telefonu………………………………………………………………………………..………… 

Numer faksu…………………………………………………………………………………….….…… 

Numer regon …………………………………………………………………………………….……… 

Numer NIP …………………………………………………………………………………….……..… 

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS …………………………………….… 

Numer konta bankowego……………………………………………………………………….……… 

Osoba odpowiedzialna do kontaktu…………………………….nr telefonu………………………….. 

 
Oferta 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę samochodów 100% elektrycznych  dla Straży Miejskiej w Gdańsku 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   

 
 marka 

samochodu 

Ilość 

szt. 

Cena jedn. 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość brutto 

Samochód 

elektryczny 

specjalizowany  

 2     

 
Ogółem wartość brutto............................................................. zł 

słownie:................................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT ...........% kwota podatku VAT……………………………………..…………………….. zł 

słownie………………………………………………………………………………….……………………….. 

 
Oferta cenowa w w/w formie zawiera cenę ostateczną i nie będzie zmieniona przez okres realizacji zamówienia. 

Cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty ew. upusty  i opłaty składające się na przedmiot niniejszego 

zamówienia 

1. Deklaruję ponadto: 

a) przedmiot  zamówienia  zrealizuję w terminie: do dnia …………….(30.09.2020r.termin ostateczny), 

b) okres gwarancji wynosi …………………… (wymagany  minimum 24 miesiące ) na cały samochód bez 

limitu kilometrów, na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego wraz z osprzętem; 

c) warunki płatności: zapłata na podstawie faktury, przelew w terminie 14 dni od daty protokolarnego 

przekazania samochodu, 

d) odbiór samochodów nastąpi w ………………………………………… (wymagane w siedzibie Straży 

Miejskiej Gdańsk ul. Elbląska 54/60 lub na terenie Trójmiasta) - minimum na 10 dni przed 

przekazaniem samochodów powiadomię (pisemnie, faksem lub elektronicznie) o dacie ich odbioru, 

e) serwis gwarancyjny samochodów będzie dokonywany w firmie ………………….………………….. 

adres .......................................................................................... (wymagany na terenie Trójmiasta), 

f) serwis gwarancyjny instalacji do radiotelelefonu i osprzętu będzie dokonywany w firmie 

……………………….. adres .................................................................. (wymagany na terenie 

Trójmiasta), 

g) serwis gwarancyjny świateł uprzywilejowanych wraz z osprzętem będzie dokonywany w firmie 

……………..……..….. adres ........................................................... (wymagany na terenie Trójmiasta), 

h) zobowiązuję się do zapewnienia serwisu technicznego – przyjęcia samochodu do warsztatu, określenia 

i  wyceny usterki w czasie …...  ( nie dłużej niż 3) dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia 

pojazdu do serwisu. 



 

 

 

2. Ponadto oświadczam/my, że: 

1) dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego formularza są aktualne na dzień 

sporządzenia oferty i zgodne ze stanem faktycznym a załączone do oferty kopie dokumentów są  zgodne 

z ich oryginałami;  

2) akceptuję/my w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

wyjaśnień do SIWZ oraz zmian SIWZ; 

3) uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

4) gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień 

do  SIWZ oraz zmian wprowadzonych do SIWZ; 

5) upewniłem/upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Wynagrodzenie, 

o którym mowa powyżej, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia, a także 

wszystkie koszty, które mogą być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; 

6) ofertą będę/będziemy związani do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, 

nie dłużej jednak, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

7) oświadczam/my, że akceptuję/my projekt umowy zawarty w SIWZ; 

8) w przypadku wybrania mojej/naszej oferty podpiszę/podpiszemy umowę według wzoru, stanowiącego 

załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie i miejscu określonym przez 

Zamawiającego; 

9) nie uczestniczę/uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, dotyczącej niniejszego 

zamówienia; 

10) oświadczam/my, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty (zgodnie z wymogami 

SIWZ): 

-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8  ustawy załącznik nr 2 do SIWZ 

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ 

-oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych załącznik nr 5  do SIWZ 

-zaakceptowany wzór umowy załącznik nr 12 do SIWZ. 

3. Jednocześnie oświadczam/my, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekażę zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,- załącznik nr 4 

do SIWZ. 

4. Informacje zawarte na stronach od…do… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – załączono je do oferty z odrębnej zamkniętej kopercie, pozostałe 

informacje są jawne.** 

5. Zamówienie wykonam samodzielnie** - część zamówienia (określić zakres) 

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

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

zamierzam powierzyć podwykonawcom**……………………………………………………………… 

 

6. Ponadto oświadczam iż  moja/nasza firma jest***:  

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem 

 
***Zaznaczyć właściwe. W przypadku, kiedy Wykonawca nie jest mikro, małym ani średnim przedsiębiorstwem, należy 

wykreślić pkt 6 

 

UWAGA: Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 
Za mikroprzedsiębiorstwo zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) uważa się przedsiębiorstwo, które : 

1) zatrudniało mniej niż 10 pracowników i 

2) którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro 

 

Pod pojęciem „małe przedsiębiorstwo” uważa się przedsiębiorstwo, które : 

1) zatrudniało mniej niż 50 pracowników i 

2) którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów EUR. 



 

 

 

 

Natomiast pod pojęciem „średnie przedsiębiorstwo” uważa się przedsiębiorstwo, które  nie jest 

mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które  

3) zatrudniało mniej niż 250 osób i którego  

4) roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

równowartości w złotych 43 milionów EUR. 

 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**** 

8. Niniejszym oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż 

Miejską w Gdańsku w celu: przeprowadzenia postępowania na dostawę samochodów służbowych.  

 

9. Ofertę niniejszą składam/my na ____________ kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

........................................                       ..........  ...............................................  
miejscowość,      data                                       podpis i pieczęć Wykonawcy* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem i podpis nieczytelny  

** niepotrzebne skreślić 
1) rozporządzenie 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).  

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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.........................................         
(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  samochodów  dla Straży 

Miejskiej w Gdańsku w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego oświadczam, że: samochód osobowy 100% elektryczny, specjalizowany / przeznaczenie: Straż 
Miejska, Policja / marki …………………………………….... *** w ilości 2 szt. spełnia minimalne warunki 

techniczne, tj.: 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

WYPEŁNIA Wykonawca 

/należy wpisać czy 

oferowany samochód 

odpowiada podanym 

parametrom/ 

Samochód osobowy specjalizowany / przeznaczenie: Straż Miejska, Policja/ w ilości 2 szt.  

spełnia/ nie spełnia* 

Rok produkcji: 2019/2020, nowy –przebieg technologiczny do 50 km. spełnia/ nie spełnia* 

Kolor-srebrny metalizowany. spełnia/ nie spełnia* 

Samochód oznakowany - oklejony znakami Straży Miejskiej Gdańsk, pas wzdłużny po obu 

stronach samochodu pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy 

barwy żółto-granatowej, pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa - szachownicy, 

o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DZ U 2016 

poz 2022 z późniejszymi zmianami )  

 

spełnia/ nie spełnia* 

Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1570mm (bez lamp uprzywilejowanych). spełnia/ nie spełnia* 

Silnik: 100% elektryczny o mocy min. 130 KM o zasięgu min. 350 km WLTP spełnia/ nie spełnia* 

Akumulator trakcyjny- min. 50 kWh litowo-jonowy spełnia/ nie spełnia* 

Długość całkowita pojazdu min. 4055mm max 4490mm spełnia/ nie spełnia* 

Gwarancja  

Minimum 2 lata na cały samochód bez limitu kilometrów spełnia/ nie spełnia* 

2 lata na urządzenia pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacji do radiostacji, radiostacja i 

urządzenia nagłaśniające 

spełnia/ nie spełnia* 

Minimum 2 lata na zespół napędowy wraz z napędem spełnia/ nie spełnia* 

Serwis gwarancyjny samochodu na terenie Trójmiasta,  spełnia/ nie spełnia* 

Punkt serwisowy urządzeń pojazdu uprzywilejowanego w tym instalacja do radiostacji                    

i urządzenia nagłaśniającego położony na terenie Trójmiasta. 

spełnia/ nie spełnia* 

Samochód 5 osobowy wyposażony w: spełnia/ nie spełnia* 

Auto-alarm, spełnia/ nie spełnia* 

Centralny zamek sterowany pilotem, spełnia/ nie spełnia* 

System ABS. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, spełnia/ nie spełnia* 

System kontroli trakcji – zapobiegający poślizgowi kół podczas zwiększania prędkości spełnia/ nie spełnia* 

System rekuperacji – system odzyskiwania energii spełnia/ nie spełnia* 

Fotel kierowcy z regulacją wysokości spełnia/ nie spełnia* 

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach   spełnia/ nie spełnia* 

Światła do jazdy dziennej/ oświetlenie full LED   spełnia/ nie spełnia* 

Lusterka zewnętrzne ogrzewane i elektrycznie sterowane spełnia/ nie spełnia* 

System multimedialny z bluetooth, głośniki,  spełnia/ nie spełnia* 

Klimatyzacja  spełnia/ nie spełnia* 

Wspomaganie układu kierowniczego spełnia/ nie spełnia* 

Kierownica podgrzewana obszyta skórą  spełnia/ nie spełnia* 

Regulacja kierownicy spełnia/ nie spełnia* 

Czujniki parkowania na tylnym zderzaku spełnia/ nie spełnia* 

Szyby przyciemniane w przedziale pasażersko - ładunkowym spełnia/ nie spełnia* 

Szyby w drzwiach przednich podnoszone i opuszczane elektrycznie spełnia/ nie spełnia* 

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera spełnia/ nie spełnia* 



 

 

 

Pojazd wyposażony w system umożliwiający włączanie klimatyzacji i ogrzewania pojazdu         

w czasie ładowania akumulatorów 

spełnia/ nie spełnia* 

Nad głową kierowcy i pasażera na środku zamontowana dodatkowo lampka LED               spełnia/ nie spełnia* 

Dywaniki gumowe na podłogę spełnia/ nie spełnia* 

Pokrowce na siedzeniach w kolorze szarym odporne na rozdarcia spełnia/ nie spełnia* 

Koła: opony letnie + dodatkowy komplet Kół Zimowych spełnia/ nie spełnia* 

Koło zapasowe pełnowymiarowe lub tzw. dojazdówka spełnia/ nie spełnia* 

Komplet narzędzi umożliwiających wymianę koła spełnia/ nie spełnia* 

Z przodu na dachu na stałe zamontowana lampa zespolona niebieska typu „belka” na 12 V 

(LEDowa) max 82mm z napisem koloru czarnego „Straż Miejska”, modulator dźwięku – gess 

halogeny boczne lewa i prawa strona, 2 halogeny do przodu 

spełnia/ nie spełnia* 

gniazda USB 5V- 2szt, gniazdo zapalniczki w obrębie kierowcy, pasażera spełnia/ nie spełnia* 

Przygotowana instalacja do zasilania radiotelefonu typ Motorola DM 4601 spełnia/ nie spełnia* 

Radiotelefon typu motorola DM 4601 + uchwyt, zamontowany w obrębie kierowcy spełnia/ nie spełnia* 

Antenę zespoloną z zakresu VHF 150 Mhz do 160 Mhz podłączoną do radiotelefonu, 

zamontowaną na stałe na dachu pojazdu oraz do nawigacji satelitarnej GPS 

spełnia/ nie spełnia* 

Przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób w tym kierowcy spełnia/ nie spełnia* 

Oświetlenie wewnętrzne bagażnika LEDowe, lampka musi być włączana automatycznie            

po podniesieniu klapy przestrzeni bagażowej + możliwość ręcznego jej wyłączenia 

spełnia/ nie spełnia* 

Gniazdo zapalniczki dodatkowe w bagażniku 2 szt – min 10A (niezależne zasilanie                        

od położenia zapłonu) 

spełnia/ nie spełnia* 

Technologia, Kable i ładowarki  

Kable długości min. 5m spełnia/ nie spełnia* 

Ładowarka – ładowanie prądem zmiennym jednofazowym 16A z tradycyjnego gniazdka             

w standardzie CEE 7/5 TYP EV 230V (ładowanie standardowe) 

spełnia/ nie spełnia* 

Ładowarka – ładowanie urządzenia zapewniające tzw. szybkie i wolne spełnia/ nie spełnia* 

Systemy bezpieczeństwa zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym podczas ładowania 

pojazdu 

spełnia/ nie spełnia* 

Wykonawca zapewnia szkolenie załóg i obsługi z eksploatacji i użytkowania pojazdów oraz 

urządzeń do ładowania w siedzibie zamawiającego w terminie z nim uzgodnionych 

spełnia/ nie spełnia* 

Możliwość odczytu nr identyfikacyjnych nadwozia spełnia/ nie spełnia* 

Świadectwo homologacji spełnia/ nie spełnia* 
 

 

 
 

 
 

 

...............................                        ...............................................  
miejscowość,      data                                       pieczątka i podpis Wykonawcy** 
 

 

 
* skreślić spełnia albo nie spełnia 

**pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem i podpis nieczytelny  

*** wpisać markę samochodu 

UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się     

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 12 do SIWZ 

WZÓR 

 

UMOWA DOSTAWY NR  03/20 
 
Zawarta w dniu ........................ w Gdańsku, w rezultacie wyboru w trybie przetargu nieograniczonego 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska mającą siedzibę w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 NIP 583-001-19-69 zwaną  

w dalszym tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

mgr inż. Leszka Walczaka  –   Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku 

a firmą ............................................................................................................................ -zarejestrowaną przez 

………………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

..................................... NIP ………………….. REGON …………………………. lub wpisaną  do CEIDG 

mająca siedzibę  w …………………………………………………….…. - zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: 

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

 

§ 1 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 2 sztuk samochodu osobowego 100% elektrycznego 

specjalizowanego marki ..........................................zgodnie z  kryteriami oraz parametrami technicznymi 

podanymi w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

Wydanie Zamawiającemu przedmiotu dostawy nastąpi w ………………………………………..  do dnia 

………………………………...  

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy kwotę netto ......................... zł, kwotę brutto 

................................. zł słownie zł: .................................................................................................................. 

w tym podatek VAT  …..%  w wysokości ……….......... - określoną w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 

do umowy. 

2. Zapłata na podstawie faktury dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 

protokolarnego przekazania samochodów. 

§ 4 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić karę 

umowną w następujących wypadkach i wysokościach:  

• w wysokości 3 % wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Dostawca,  

•  w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, 

• w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w razie nie wywiązania się z postanowień § 5 ust. 4 umowy. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. W razie niewykonania umowy w terminie do 28 grudnia 2020r. Zamawiającemu przysługuje prawo 

do  odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać w terminie do 11 stycznia 2021 r. W takim przypadku 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 

3 pkt. 1 umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.  

2. Termin gwarancji na: 



 

 

 

a) samochód  bez limitu kilometrów wynosi ......... miesiące  licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy 

został Zamawiającemu wydany 

b) urządzenie pojazdu uprzywilejowanego w tym urządzeń nagłaśniających wynosi ......... miesiące  licząc 

od dnia kiedy przedmiot dostawy został Zamawiającemu wydany 

c) zabudowę specjalistyczną wynosi ......... miesiące  licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy został 

Zamawiającemu wydany. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Trójmiasta w okresie trwania 

gwarancji, a nadto do usunięcia w tym czasie ewentualnych wad, które mogą się ujawnić w  zakupionych 

pojazdach w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji: 

a) serwis gwarancyjny samochodów będzie dokonywany w firmie……………………….. 

adres......................................................................................................................................... 

b) serwis gwarancyjny zabudowy będzie dokonywany w firmie……………………….. 

adres......................................................................................................................................... 

c) serwis gwarancyjny instalacji do radiostacji wraz z osprzętem będzie dokonywany w firmie 

……………………………………….…….. adres.................................................................. 

d) serwis gwarancyjny urządzeń pojazdu uprzywilejowanego wraz z osprzętem będzie dokonywany  

w  firmie…..………………….. adres................................................................. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu technicznego – przyjęcia samochodu do warsztatu, 

określenia i  wyceny usterki w czasie …. dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia pojazdu 

do  serwisu. 

§ 6 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do nich nowych postanowień, 

jeśli przy ich uwzględnieniu, należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo  zamówień 

publicznych i kodeksu cywilnego . 

 

§ 9 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd  dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający                                                                   Wykonawca                     

 

 

 

Akceptuję wzór umowy 

 

 

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

miejscowość,      data                                    pieczątka i podpis Wykonawcy 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


