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ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Obowiązujące przepisy
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej
„Ustawą”, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą - przepisy
Kodeksu cywilnego.
1.2. Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów
1) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej, zgodnie z dalszymi zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”.
2) Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie
uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego.
3) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną
każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie.
4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia
itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone
w języku polskim.
5) Korespondencja z Zamawiającym przekazywana pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii
ogólnej i dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona.
Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco:
Dotyczy sprawy nr 18/ZP/2020 – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych
dla potrzeb Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA – NIE OTWIERAĆ W KANCELARII.
6) Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres
zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl.
Strona
internetowa,
na
której
umieszczane
będą
informacje
wymagane
Ustawą
http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne
Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym.
7) Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: pan Jakub Jędrzejak, tel. 58 524 22 50
lub pani Ewa Haberny-Nowicka, tel. 58 524 22 17.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: ppor. SG Karolina Grota, tel. 58 524 21 20
lub mł. chor. SG Marcin Malicki tel. 58 524 22 74.
1.3. Godziny urzędowania Zamawiającego
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy) 7.30 – 15.30.
Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy) 7.30 – 15.30 (w godzinach od 11.00-13.00 kancelaria nieczynna).
Godziny urzędowania kasy: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
10.00 – 12.00 (w środy kasa nieczynna).
1.4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje
zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. ppkt 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,
nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania do Zamawiającego).
Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez
Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację oraz zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego.
1.5. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
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1.6. Zastosowanie art. 24aa Ustawy
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.7. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
1.8. Przetwarzanie danych osobowych
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 zwanego
„RODO”, Zamawiający informuje że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu
od osób fizycznych jest Wojewoda Pomorski, adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
b) kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:
iod@gdansk.uo.gov.pl lub poprzez wyżej wskazany adres do korespondencji;
c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 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;
f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym
postępowaniu bezpośrednio dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym
postępowaniu posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. Skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane
dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
− 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 ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu
również są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO
w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał
pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
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Administratorem danych osobowych – zobowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 13 RODO jest:
a) Wykonawca – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał,
w tym w szczególności w stosunku do:
 osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia;
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą;
 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną;
 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą
fizyczną;
b) Podwykonawca/podmiot trzeci – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, skierowanych do realizacji
zamówienia.
ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych
dla potrzeb Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
2.2. Miejsce realizacji zamówienia
Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, ul. Oliwska 35, 80 - 563 Gdańsk.
2.3. Termin realizacji zamówienia
W terminie do dnia 30.11.2020 r.
2.4. Klauzule społeczne
Z uwagi na fakt, iż pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
do celów służbowych w związku z realizacją ustawowych zadań Straży Granicznej w opisie przedmiotu
zamówienia Zamawiający nie uwzględnił wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 5 Ustawy.
2.5. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień
34110000-1 Samochody osobowe
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
34136000-9 Samochody półciężarowe
2.6. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców, jeżeli są znane.
2.7. Równoważność
Jeżeli w Specyfikacji (wraz z załącznikami) przywołane są konkretne nazwy własne, normy, przepisy itp.,
które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary, to nazwy te, normy, przepisy itp. są przykładowe
ze względu na fakt dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Rozwiązania równoważne muszą
charakteryzować się co najmniej tymi samymi parametrami, normami, standardami co podane
przykładowo. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań
równoważnych.
2.8. Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji jakości – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - na okres
nie krótszy niż dwa lata na cały pojazd (samochód) bez limitu kilometrów licząc od dnia protokolarnego
odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ 3. PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
DOKUMENTY
3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy.
3.2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określony
warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę co najmniej
jednego pojazdu po zabudowie o wartości brutto co najmniej 75.000,00 zł.
3.3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4
do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3.4. Dokumenty inne niż wskazane powyżej, wymagane przez Zamawiającego, które należy
dołączyć do oferty
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. formularz oferty należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3
do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4
do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt 1 lit. d
lub w przypadku składania oferty wspólnej.
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
5) specyfikację techniczną oferowanego pojazdu, zawartą w formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 2 do Specyfikacji;
Ww. specyfikację techniczną oferowanego pojazdu należy złożyć w oryginale.
6) oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, wskazujące
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca
przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
7) oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji określające
okres, na jaki Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony pojazd.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
8) odpowiednio:
- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, potwierdzające
wypełnienie obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz zapewnienie
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu.
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albo:
- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji,
że Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczące
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
8) w przypadku, o którym mowa w pkt 3.5. Specyfikacji, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
3.5. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot,
na którego zasobach polega Wykonawca, musi spełniać przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu
w całości.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
3) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1
Specyfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu trzeciego.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca polegający
na zasobach podmiotu trzeciego zobowiązany jest wskazać w treści oferty część zamówienia,
której wykonanie powierzy temu podmiotowi jako podwykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w określonym terminie:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1.
3.6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Ustawy.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3.7. Dokumenty
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji,
tj.: wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie przy czym
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego, tj. świadectwa zgodności WE
oferowanego pojazdu albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane
i informacje o oferowanym pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu
lub równoważnego dokumentu homologacyjnego.
Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku dostarczenia dokumentu w języku obcym, wraz z dokumentem Wykonawca zobowiązany
jest złożyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski.
3.8. Wykonawcy zagraniczni
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem 3 Specyfikacji do złożenia wskazanych tam dokumentów,
to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1
ww. Rozporządzenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.
3.9. Wykonawcy występujący wspólnie
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa
(lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy
występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby),
do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować
korespondencję.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający
kieruje informacje, korespondencję itp.
4. Oferta wspólna powinna zostać sporządzona zgodnie ze Specyfikacją.
5. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
Wykonawców (a nie pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną).
6. Warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców w całości.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki
cywilnej powinno zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
3.10. Sposób poświadczania i składania dokumentów
1. Wykonawca zobowiązany jest do składania kompletnych dokumentów.
2. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów,
pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale.
3. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób
jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające.

7 z 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sprawa nr 18/ZP/2020

Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły „za zgodność z oryginałem”
lub równoważnej.
4. Wykonawca posiadający dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinien złożyć zarówno
oryginał dokumentu lub jego poświadczoną kserokopię, jak i tłumaczenie na język polski.
Nie ma obowiązku dokonywania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, ale Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu. Nie jest także
wymagane poświadczanie dokumentów przez notariusza ani ambasadę lub konsulat.
ROZDZIAŁ 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
4.1. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym
egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej.
2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa.
5) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
6) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem
terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu
oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis:
DOSTAWA POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU PSÓW SŁUŻBOWYCH
DLA POTRZEB MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
SPRAWA NR 18/ZP/2020 - NIE OTWIERAĆ W KANCELARII.

4.2. Sposób podpisania oferty
1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy
zgodnie z wymaganiami ustawowymi:
a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym,
b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie.
Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d i e, Wykonawca musi
przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez osoby wymienione w ppkt a, b lub c. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału
bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą
(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).
4.3. Treść oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
3) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.
4.4. Sposób obliczenia ceny oferty
Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
1) W ofercie należy podać cenę brutto, uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia - w szczególności: koszty dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego, konsultacji
w zakresie spraw technicznych związanych z eksploatacją pojazdu, dokumentów niezbędnych
do pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarancji i rękojmi za wady
udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia oraz ewentualnych podatków i opłat.
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2) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisu „cena do negocjacji”.
Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanej cenie.
3) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia
odbywać się będzie w złotych polskich.
4) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć przy zastosowaniu stawki podatku
od towarów i usług 23%, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm).
5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Cenę należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę,
do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać
groszy (np. 120) lub użyć symbolu ,- (np. 120,-).
7) Oferta może zawierać tylko jedną cenę. Oferta zawierająca kilka propozycji cenowych zostanie
odrzucona.
4.5. Tajemnica przedsiębiorstwa
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom i osobom trzecim.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji
albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania
ich w poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, a także innych
informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych.
4.6. Zmiany w ofercie i wycofanie oferty
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą
kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 6, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
4.7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ 5. WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć nie później niż do 15.10.2020 r. godz. 9:00 w Komendzie Morskiego Oddziału
Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35, kancelaria – II piętro, pok. 218.
Uwaga: teren zamknięty – obowiązują przepustki.
Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym.
Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz. 9:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą
przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35,
w pok. 125.
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O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty
do kancelarii Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą
kurierską) i wpłyną do kancelarii Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane
za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie.
ROZDZIAŁ 7. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:
7.1. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. cena brutto - 60 %,
2. zużycie energii - 30 %,
3. emisja dwutlenku węgla - 5 %,
4. emisja zanieczyszczeń - 5 %.
7.2. Sposób oceny i badania ofert
Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie
100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższych wzorów:
1) Cena brutto
najniższa cena ofertowa brutto
----------------------------------------------- x 60 = liczba punktów
cena brutto danej oferty
2) Zużycie energii
najniższe oferowane zużycie energii
----------------------------------------------- x 30 = liczba punktów
zużycie energii dla danej oferty
Wartość parametru „zużycie energii” należy obliczyć jako iloczyn najniższego zużycia paliwa [l/km]
w cyklu łączonym (mieszanym) określonego w dokumentach homologacyjnych pojazdu i wartości
energetycznej paliwa (wynoszącej dla benzyny 32 [MJ/l]) i sprowadzić do jednostek miary [MJ/km].
3) Emisja dwutlenku węgla
najniższa oferowana emisja dwutlenku węgla
-------------------------------------------------------- x 5 = liczba punktów
emisja dwutlenku węgla dla danej oferty
Wartość parametru „emisja dwutlenku węgla” CO2 – zgodnie z dokumentami homologacyjnymi pojazdu,
sprowadzona do jednostek miary [g/km].
4) Emisja zanieczyszczeń
najniższa oferowana emisja zanieczyszczeń
--------------------------------------------------------- x 5 = liczba punktów
emisja zanieczyszczeń dla danej oferty
Wartość parametru „emisja zanieczyszczeń” należy obliczyć jako sumę wartości emisji tlenków azotu
NOx, węglowodorów THC i cząstek stałych określonych w dokumentach homologacyjnych pojazdu,
sprowadzoną do jednostek miary [mg/km].
Jeżeli jakikolwiek oceniany parametr określony zostanie w sposób niezgodny ze wskazanym powyżej
Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty z uwagi na fakt,
że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji.
Oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie
która uzyska najwyższą liczbę punktów.
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Jeżeli nie będzie można ocenić, która z ofert jest najkorzystniejsza z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
dodatkowych.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści ofert.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i/lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.7. Specyfikacji.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców
o okolicznościach, o których mowa w art. 92 Ustawy oraz zamieści te informacje na swojej stronie
internetowej.
ROZDZIAŁ 8. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
8.1. Zawarcie umowy
Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane
w inny sposób niż określony wyżej.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 6 do Specyfikacji.
Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego
przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy.
8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.3. Zmiany zawartej umowy
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy
mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów
Ustawy.
ROZDZIAŁ 9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.

11 z 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sprawa nr 18/ZP/2020

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa
pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych
(kod CPV: 34110000-1; 34115200-8, 34136000-9)
I. Warunki ogólne
L.p.

Parametr:

1.

Rodzaj.

2.

4.

Rok produkcji.
Warunki techniczne
i formalne.
Barwa nadwozia.

5.

Gwarancja.

6.

Warunki
serwisowania.

7.
8.

DMC.
Ładowność

3.

Wymagania Zamawiającego:
Homologowany wg kat. M1 (osobowy) lub N1 ( ciężarowy) o nadwoziu zamkniętym,
pięciomiejscowy w układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem określonym
w części VII Schemat pojazdu niniejszego OPZ.
Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nowy, nieużywany, nierejestrowany.
Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem
homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.
Dowolna. Lakier metalizowany.
Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa lata na cały samochód bez limitu
przebiegu kilometrów licząc od dnia protokolarnego odbioru pojazdu przez
Zamawiającego.
Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres wykonywanych czynności nie
częściej niż co 15.000 kilometrów lub jeden rok.
Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich
czynności przewidzianych przez producentów samochodów i wyposażenia
dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy samochodzie i wyposażeniu
w celu spełniania warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w realizacji zadań Straży
Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności
obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem samochodu w
danej dobie.
Do 2500 kg.
Min. 500 kg (różnica między DMC i masą własną pojazdu).

II. Silnik
1.
2.
3.

Rodzaj.
Pojemność skokowa.
Moc.

Z zapłonem samoczynnym lub iskrowym.
Nie mniej niż 950 cm3
Nie mniej niż 65 kW

III. Układy:
1.

Przeniesienia napędu.

2.

Hamulcowy.

3.

Kierowniczy.

1) Napędzane koła min. osi przedniej.
2) Skrzynia przekładniowa – min. 5 przełożeń do jazdy do przodu
Co najmniej z systemami:
1) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania;
2) stabilizacji toru jazdy.
Ze wspomaganiem. Przystosowany do ruchu prawostronnego - kierownica po lewej
stronie.

IV. Wyposażenie:
1.

Bezpieczeństwo.

3.

Zabezpieczenie
antykradzieżowe.
Kolumna kierownicy.

4.

Zamek centralny.

5.

Klimatyzacja/
ogrzewanie.

2.

Minimum: poduszki powietrzne czołowe oraz kurtyny powietrzne dla kierowcy i
pasażera.
Minimum jedno elektroniczne.
Regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie.
Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie
sterowany.
Klimatyzacja montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
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6.

Lusterka boczne.

Sterowane elektrycznie i podgrzewane.

7.

Instalacja radiowa.

8.

Wnętrze pojazdu.

9.

Koła i ogumienie.

10.

Trójkąt ostrzegawczy

11.

Gaśnica.

12.

Apteczka.

Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki
1) Dywaniki gumowe: komplet dedykowany przez producenta lub dystrybutora
pojazdu.
2) Ściany boczne, poszycie drzwi, sufit, elementy konstrukcyjne nadwozia, otwory
technologiczne pokryte elementami z tworzyw sztucznych lub innym materiałem
tapicerskim.
3) Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta materiałem łatwo zmywalnym.
Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., fabrycznie nowe.
1) do jazdy w warunkach letnich na obręczach lekkostopowych – 1 komplet,
2) do jazdy w warunkach zimowych na obręczach lekkostopowych lub stalowych (w
przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane pełne kołpaki oferowane
przez producenta pojazdu) – 1 komplet.
Przez komplet rozumieć należy obręcz + oponę (x 5 szt. – w przypadku wystąpienia koła
zapasowego).
Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości
konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba
komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach.
Stosowanie zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów
związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników.
Posiadający homologację zgadną z Regulaminem 27 EKG ONZ
1 szt. Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie
środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą
PN-EN3.
Typu samochodowego 1 szt. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał
normie DIN 13164.

V. Część pasażerska:
1) Boczne:
a) jednoskrzydłowe kierującego z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu,
częściowo przeszklone, szyby opuszczane/ podnoszone elektrycznie;
1.

2.

3.

Drzwi.

b) dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej oraz lewej strony pojazdu albo

jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone. Sposób otwierania drzwi bocznych
zamieszczono na schemacie
2) Tyłu nadwozia – unoszone lub dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone. Szyba
podgrzewana, wyposażone w jedną lub dwie wycieraczki szyby.
1) Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym,
2) dwa fotele w pierwszym rzędzie,
Siedzenia.
3) trzy fotele lub kanapa trzymiejscowa w drugim rzędzie z możliwością złożenia oraz
demontażu.
4) Układ siedzeń zamieszczono na schemacie określonym w części VII niniejszego OPZ.
1.Przestrzeń pasażerska ma być oddzielona od przestrzeni bagażowej w taki sposób aby
uniemożliwić bezpośredni kontakt z psem jak również z jego zapachem (szczelnie
odizolowana), z przestrzeni pasażerskiej do przestrzeni bagażowej ma być wykonany
dostęp poprzez przesuwną szybę – minimalne wymiary otworu 200mm×250mm.
2. Klatka przystosowana do przewozu psów musi posiadać ściany boczne, ścianę górną
Przestrzeń bagażowa / i drzwi w zabudowie aluminiowej, zbudowane z rurek aluminiowych o średnicy co
najmniej 15 mm i grubości ścianki rurki co najmniej 2 mm, rurki odporne na działanie
do przewozu psów
psów- wyginanie, przegryzanie, rurki usytuowane w odległości nie większej niż 4 cm od
siebie.
3. Podłoga umożliwiająca usuwanie nieczystości po psie, antypoślizgowa.
4. Klatki (lub klatka) muszą być na stałe przedzielone w środkowej części ścianką o
grubości 20 mm z materiału wodoodpornego, zamontowana w taki sposób, aby
uniemożliwić bezpośredni kontakt pomiędzy przewożonymi psami.
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5. Drzwi klatki - zamykane na skobel oraz zamek metalowy nierdzewny zamykany na
klucz oddzielnie dla każdego boksu.
6. Zawiasy drzwiczek metalowe nierdzewne.
7. Klatka musi być na stałe przymocowana do nadwozia pojazdu ( podłogi), jednakże
musi istnieć możliwość łatwego jej montażu i demontażu.
8. Powinna wypełniać jak największą objętość w przestrzeni jej zamontowania.
Minimalne wymiary zamontowanej klatki (klatek): 80×110×70 (dł.×szer.×wys.).
9. Przestrzeń przewidziana do przewozu psów wyposażona w system ogrzewania /
wentylacji / klimatyzacji zapewniający przewożonym zwierzętom warunki tożsame z
warunkami możliwymi do uzyskania w przestrzeni pasażerskiej.
10. Nad przestrzenią do przewozu psów (na bokach) dwa źródła światła typu LED .

VI. Wymagania dodatkowe:
Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:
1) Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego
na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 110 j.t. z późn. zm.).
2) Książkę gwarancyjną pojazdu oraz książki gwarancyjne dodatkowych urządzeń
zamontowanych w pojeździe. Książka gwarancyjna może być prowadzona w formie
elektronicznej.
3) Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.
Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania
gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium
RP w promieniu do 150 km od m. Gdańsk. Zamawiający wymaga dostarczenia przez
Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania
napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

1.

Dokumentacja
pojazdu

2.

Dostępność serwisu

3.

Miejsce dostawy

Morski Oddział Straży Granicznej; 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

4.

Termin dostawy

Do dnia 30.11.2020 r.

Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie do podmiotów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.)

5.
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VII. SCHEMAT POJAZDU:

1

3

2

4

5

lub

lub
Drzwi przeszklone

Przesuwna Szyba

Drzwi przeszklone

Przegroda

Szyba

Szyba

(Drzwi przestrzeni bagażowej unoszone lub dwuskrzydłowe przeszklone).
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Nazwa Wykonawcy_______________________________________________________________________________
Adres Wykonawcy________________________________________________________________________________
REGON: _______________________________

NIP: ________________________________________________

Telefon ________________________________

Telefax ______________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________________________

OFERTA
Morski Oddział Straży Granicznej
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego
na dostawę pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych dla potrzeb Morskiego Oddziału Straży
Granicznej, składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego
wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy
warunki płatności.
Oferujemy dostawę pojazdu do przewozu psów służbowych:
_______________________________________________________________________________________
/podać producenta i model pojazdu/

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy dotyczących
w szczególności terminu wykonania i warunków płatności, za następującą cenę brutto:
______________________________________________
Deklarujemy następujące zużycie energii: _______ MJ/km.
Deklarujemy następującą emisję dwutlenku węgla: ________ g/km.
Deklarujemy następującą emisję zanieczyszczeń: ________ mg/km.
Oświadczamy, że na dostarczony pojazd do przewozu psów służbowych udzielimy gwarancji jakości na okres
________________________________ na cały pojazd bez limitu kilometrów.
/nie krócej niż 2 lata/

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że
podwykonawcy:

wykonanie

niżej

wymienionych

części

zamówienia

zamierzamy

powierzyć

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku wpisu
Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)
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Oświadczamy, że oferowany pojazd do przewozu psów służbowych będzie posiadał następujące parametry
techniczne:

I. Warunki ogólne
L.p. Parametr:
1

1.

Wymagania Zamawiającego:

2

Rodzaj.

3

Homologowany wg kat. M1 (osobowy) lub N1 (ciężarowy) o
nadwoziu zamkniętym, pięciomiejscowy w układzie
funkcjonalnym zgodnym ze schematem określonym w części
VII Schemat pojazdu Opisu przedmiotu zamówienia.

2.

Rok produkcji.

3.

Warunki
techniczne
i formalne.

Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nowy,
nieużywany, nierejestrowany.
Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP,
potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub
świadectwem homologacji typu pojazdu.

4.

Barwa nadwozia.

Dowolna. Lakier metalizowany.

5.

Gwarancja.

6.

Warunki
serwisowania.

7.

DMC.

8.

Ładowność

Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa lata na cały
samochód bez limitu przebiegu kilometrów licząc od dnia
protokolarnego odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres
wykonywanych czynności nie częściej niż co 15.000
kilometrów lub jeden rok.
Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający
rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez
producentów samochodów i wyposażenia dodatkowego jakie
będą niezbędne do wykonywania przy samochodzie i
wyposażeniu w celu spełniania warunków gwarancji w czasie
ich eksploatacji w realizacji zadań Straży Granicznej. Pojęcie
„okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych
czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w
związku z używaniem samochodu w danej dobie.
Do 2500 kg.

Min. 500 kg (różnica między DMC i masą własną pojazdu).

Informacje, jakie
należy wpisać w
kol. 5
4

Oferta
wykonawcy
5

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE ( jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
Okres gwarancji
w latach
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

II. Silnik:
1.

Rodzaj.

Z zapłonem samoczynnym lub iskrowym.

2.

Pojemność
skokowa.

Nie mniej niż 950 cm3

3.

Moc.

Nie mniej niż 65 kW

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

III. Układy:
1.

Przeniesienia
napędu.

1) Napędzane koła min. osi przedniej.
2) Skrzynia przekładniowa – min. 5 przełożeń do jazdy do
przodu

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
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2.

Hamulcowy.

Co najmniej z systemami:
1) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania;
2) stabilizacji toru jazdy.

3.

Kierowniczy.

Ze wspomaganiem. Przystosowany do ruchu prawostronnego kierownica po lewej stronie.

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

IV. Wyposażenie:
TAK (jeśli spełnia

1.

Bezpieczeństwo.

Minimum: poduszki powietrzne czołowe oraz kurtyny wymagania) lub
NIE (jeśli nie
powietrzne dla kierowcy i pasażera.

2.

Zabezpieczenie
antykradzieżowe.

Minimum jedno elektroniczne.

3.

Kolumna
kierownicy.

Regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie.

4.

Zamek centralny.

Montowany fabrycznie przez producenta
wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.

5.

Klimatyzacja/
ogrzewanie.

Klimatyzacja
pojazdu.

6.

Lusterka boczne.

Sterowane elektrycznie i podgrzewane.

7.

Instalacja
radiowa.

Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min.
4 głośniki

1)

8.

Wnętrze pojazdu.

9.

Koła i ogumienie.

10.

Trójkąt
ostrzegawczy

montowana

fabrycznie

przez

pojazdu,

na

producenta

Dywaniki gumowe: komplet dedykowany przez
producenta lub dystrybutora pojazdu.
2)
Ściany boczne, poszycie drzwi, sufit, elementy
konstrukcyjne nadwozia, otwory technologiczne pokryte
elementami z tworzyw sztucznych lub innym materiałem
tapicerskim.
3)
Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta materiałem
łatwo zmywalnym.
Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.,
fabrycznie nowe.
1)
- do jazdy
w warunkach letnich na obręczach
lekkostopowych – 1 komplet,
2)
do jazdy w warunkach zimowych na obręczach
lekkostopowych lub stalowych (w przypadku zastosowania
obręczy stalowych wymagane pełne kołpaki oferowane przez
producenta pojazdu) – 1 komplet.
Przez komplet rozumieć należy obręcz + oponę (x 5 szt. – w
przypadku wystąpienia koła zapasowego).
Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej
maksymalnej
prędkości
konstrukcyjnej
pojazdu,
wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba
komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o
spadku ciśnienia w kołach. Stosowanie zamienne kompletów
kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z
kalibracją/aktywowaniem czujników.

spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia

Posiadający homologację zgadną z Regulaminem 27 EKG wymagania) lub
NIE (jeśli nie
ONZ

spełnia wymagań)
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11. Gaśnica.

1 szt. Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów
grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg,
certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3.

12. Apteczka.

Typu samochodowego 1 szt. Zamawiający wymaga, aby
wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164.

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

V. Część pasażerska:

1.

2.

Drzwi.

Siedzenia.

1) Boczne:
a) jednoskrzydłowe kierującego z lewej strony i pasażera z
prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, szyby
opuszczane/ podnoszone elektrycznie;
b) dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej oraz lewej strony
pojazdu albo jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone.
Sposób otwierania drzwi bocznych zamieszczono na
schemacie
2) Tyłu nadwozia – unoszone lub dwuskrzydłowe, częściowo
przeszklone. Szyba podgrzewana, wyposażone w jedną lub
dwie wycieraczki szyby.
1)
Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym,
2)
dwa fotele w pierwszym rzędzie,
3)
trzy fotele lub kanapa trzymiejscowa w drugim rzędzie
z możliwością złożenia oraz demontażu.
4)
Układ siedzeń zamieszczono na schemacie określonym
w części VII Opisu przedmiotu zamówienia.

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

1. Przestrzeń pasażerska ma być oddzielona od przestrzeni
bagażowej w taki sposób aby uniemożliwić bezpośredni
kontakt z psem jak również z jego zapachem (szczelnie
odizolowana), z przestrzeni pasażerskiej do przestrzeni
bagażowej ma być wykonany dostęp poprzez przesuwną szybę
– minimalne wymiary otworu 200mm×250mm.
2. Klatka przystosowana do przewozu psów musi posiadać
ściany boczne, ścianę górną i drzwi w zabudowie
aluminiowej, zbudowane z rurek aluminiowych o średnicy co
najmniej 15 mm i grubości ścianki rurki co najmniej 2 mm,
rurki odporne na działanie psów- wyginanie, przegryzanie,
pręty usytuowane w odległości nie większej niż 4 cm od
siebie.

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia

3.

Przestrzeń
bagażowa / do
przewozu psów

3. Podłoga umożliwiająca usuwanie nieczystości po psie, wymagania) lub
NIE (jeśli nie
antypoślizgowa
4. Klatki (lub klatka) muszą być na stałe przedzielone w
środkowej części ścianką o grubości 20 mm z materiału
wodoodpornego, zamontowana w taki sposób, aby
uniemożliwić bezpośredni kontakt pomiędzy przewożonymi
psami.

spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia

5. Drzwi klatki - zamykane na skobel oraz zamek metalowy wymagania) lub
nierdzewny zamykany na klucz oddzielnie dla każdego boksu. NIE (jeśli nie

6. Zawiasy drzwiczek metalowe nierdzewne.
7. Klatka musi być na stałe przymocowana do nadwozia
pojazdu ( podłogi), jednakże musi istnieć możliwość łatwego
jej montażu i demontażu.

spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
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8. Powinna wypełniać jak największą objętość w przestrzeni
jej zamontowania. Minimalne wymiary zamontowanej klatki
(klatek): 90×110×70 (dł.×szer.×wys.).
9. Przestrzeń przewidziana do przewozu psów wyposażona w
system ogrzewania / wentylacji / klimatyzacji zapewniający
przewożonym zwierzętom warunki tożsame z warunkami
możliwymi do uzyskania w przestrzeni pasażerskiej.

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia

10. Nad przestrzenią do przewozu psów (na bokach) dwa wymagania) lub
NIE (jeśli nie
źródła światła typu LED .

spełnia wymagań)

VI. Wymagania dodatkowe:

1.

Dokumentacja
pojazdu

2.

Dostępność
serwisu

3.

Miejsce dostawy

Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:
1) Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej
rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z
postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 110 j.t. z
późn. zm.).
2) Książkę gwarancyjną pojazdu oraz książki gwarancyjne
dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. Książka
gwarancyjna może być prowadzona w formie elektronicznej.
3) Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia
dodatkowego.
Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w
okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane
pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w
promieniu do 150 km od m. Gdańsk. Zamawiający wymaga
dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu
serwisów
uprawnionych
do
wykonywania
napraw
gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

TAK (jeśli spełnia

4.

Termin dostawy

Morski Oddział Straży Granicznej; 80-563 Gdańsk, ul. wymagania) lub
NIE (jeśli nie
Oliwska 35
Do dnia 30.11.2020 r.

spełnia wymagań)
TAK (jeśli spełnia
wymagania) lub
NIE (jeśli nie
spełnia wymagań)

Oświadczamy, że 1:
 wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 nie przekazujemy danych osobowych innych, niż bezpośrednio nas dotyczące lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1
 TAK
 NIE
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
_____________, dnia ____.____.2020 r.
Podpisano ______________________________________
(podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się
co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).
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zaznaczyć odpowiednie.

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO;
2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;
3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia średniorocznie
mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EURO.
2
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)
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

_______________________________
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych dla potrzeb Morskiego Oddziału Straży
Granicznej, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z udziału
w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy
/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/

Oświadczam, że podmiot/ty na zasoby których powołuję się w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wskazane w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, nie podlega/ją wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

UWAGA:
Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska
lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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_______________________________
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na dostawę pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych dla potrzeb Morskiego Oddziału
Straży Granicznej, oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy
/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/

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

Rozdziale

3

pkt.

3.2.

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

Wykonawca,

którego reprezentuję polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

Lp.

Nazwa i adres podmiotu trzeciego

..............................................
miejscowość i data

Zakres udostępnionych zasobów

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

UWAGA:
Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska
lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).
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.............................................................
(pieczęć Wykonawcy)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....……………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1…………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)
na potrzeby wykonana nw. zamówienia:
„………………………………………………………………………………………………..”
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:
…………........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 Ustawy,
będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia zadeklarowanych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie
ponosił winy.
…………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

…….……………………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
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Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego:
 zdolności technicznej lub zawodowej

2

np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3

np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.
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Projekt umowy
UMOWA nr …………………………..
zawarta w dniu ………………………………….. w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa - Pomorskim
Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-10-66-122,
REGON 000514242, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
w imieniu i na rzecz którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 24
czerwca 2020r. Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Oliwskiej 35, zwany dalej „MOSG” reprezentowany przez Zastępcę Komendanta
Morskiego Oddziału Straży Granicznej – kmdr.ppor. SG Lesława Krysę

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zarejestrowaną w ………………………………., prowadzoną przez ……………………………………………….…,
pod numerem ……………………………, NIP: .…………………………, REGON: ……………………………………..,
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego przez Morski Oddział Straży Granicznej w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (sprawa Nr ……… /ZP/2020).

§1
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa 1 samochód marki ……………………………….
…………………………………. zwany w dalszej części umowy samochodem spełniający wymagania
określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

§2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód do siedziby MOSG w terminie do dnia
30 listopada 2020 roku.
2. W przypadku nie wykonania umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy bez jakichkolwiek skutków finansowych z tego tytułu
1
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obciążających Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca zastosowanie mają postanowienia umowy,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.
3. Przedstawiciele

Zamawiającego

przeprowadzą

czynności

odbiorcze

samochodu

w siedzibie MOSG.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości dostawy samochodu do siedziby
Zamawiającego oraz gotowości protokolarnego przekazania Zamawiającemu samochodu.
5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca przekaże MOSG pisemnie faksem na
nr +48 (58) 524 27 25 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
karolina.grota@strazgraniczna.pl najpóźniej na 3 dni przed dostarczeniem samochodu
do siedziby MOSG.
6. Odbiór będzie wyznaczony w dniach roboczych Zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 800 – 1500.
7. Z czynności odbiorczych zostanie sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy protokół, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
8. Dostawę uznaje się za dokonaną z chwilą odebrania przez Zamawiającego samochodu bez
zastrzeżeń i podpisaniu protokołu z czynności odbiorczych dostawy. Do momentu
podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
samochodu.
9. Wykonawca zapewnia, że samochód jest nowy, stanowi jego własność, spełnia parametry
techniczne określone w Opisie przedmiotu zamówienia, jest w pełni sprawny, wolny od
wad, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz spełnia warunki, o których mowa w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
10. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego
samochodu, które nie zostały wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, nie są gorsze,
niż w standardowej wersji tego modelu dostępnej w ofercie publicznej.
11. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód spełnia wszystkie warunki niezbędne do
jego rejestracji.
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§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony samochód
wynagrodzenie w kwocie ………………… brutto zł (słownie …………………………..……………………),
w tym podatek VAT (słownie …………………………………………………………………), zgodnie z ofertą
Wykonawcy, której kserokopia stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy o numerze
……………………………………………………………………., w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT
jest podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-10-66-122, REGON 000514242.
4. Zamawiający dopuszcza wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej (e-faktur)
w formacie pdf na adres e-mail: kancelaria.mosg@strazgraniczna.pl i do wiadomości
pgk.mosg@strazgraniczna.pl
5. Wykonawca dostarczy fakturę w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń przez
obie Strony umowy protokołu z czynności odbiorczych dostawy.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku nastąpi najpóźniej w ostatnim
dniu płatności.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy.
Obejmuje ono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§4
1. Wykonawca gwarantuje jakość i sprawne działanie dostarczonego samochodu.
2. Wykonawca oświadcza, że udziela na dostarczony samochód gwarancji jakości na okres
……………………………………….. bez limitu przebiegu kilometrów licząc od dnia protokolarnego
odbioru samochodu przez MOSG.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) usuwania na swój koszt wad w samochodzie lub wymienienia na samochód nowy
wolny od wad, w terminie 14 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od dnia otrzymania
protokołu reklamacyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4;
2) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z reklamacjami w okresie gwarancji
jakości;
3
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3) przedłużania terminu gwarancji jakości o czas, w ciągu którego na skutek wady
samochodu objętego gwarancją jakości, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji jakości w terminie wskazanym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do
zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy innym podmiotom. W takim przypadku
Zamawiający nie traci praw do gwarancji jakości i rękojmi za wady.
5. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady uregulowanych
w Kodeksie cywilnym.
6. Roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady,
zgłaszane będą przez MOSG w postaci protokołu reklamacyjnego przesłanego pocztą
elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………………………………………..… lub za pomocą
czynnego całą dobę faksu Wykonawcy : …………………....…………… Wykonawca ma obowiązek
potwierdzenia

przyjęcia

zgłoszenia

pocztą

elektroniczną

na

adres

MOSG

Jacek.slawnikowski@strazgraniczna.pl lub za pomocą czynnego cała dobę faksu MOSG
+48 (58) 524 27 25. Zmiana adresów poczty elektronicznej lub numerów faksów
następować będzie poprzez pisemne oświadczenie jednej Strony umowy, potwierdzone
pisemnie przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy przekazane za
pośrednictwem poczty (kuriera) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie
wymaga aneksu do umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu poczty
elektronicznej lub numeru faksu zgłoszenie dokonane na ostatni znany adres uważa się
za dokonane skutecznie.
7. Jeśli nie wynika to z zapisów w książkach gwarancyjnych, Wykonawca dostarczy informację
producenta o zakresie stosowania biopaliw do dnia odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a zapisami w książkach
gwarancyjnych, zastosowanie mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji jakości do świadczenia
na rzecz MOSG w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, konsultacji
w zakresie spraw technicznych związanych z eksploatacją samochodu.
10. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia jego majątku
w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca wskaże firmę lub osobę,
która przejmie jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
4
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§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 3
ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od
następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi
za wady w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy
rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie
terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3;
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3
ust. 1 umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499
Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar
umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza,
że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek
wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
3. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2,
wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą
szczegółowe naliczenie wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych.
4. W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dokona
zapłaty powstałych wierzytelności w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego
wezwania do zapłaty wraz z nota obciążeniową.
5. W przypadku powstania szkody w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania
przez Wykonawcę przedmiotu umowy, oprócz kar przewidzianych niniejszą umową,
Zamawiający ma prawo żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
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§6
1. W przypadku postawienia Wykonawcy w okresie do dnia odbioru przedmiotu umowy
w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo od umowy
odstąpić w terminie 20 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu
ww. okoliczności. Odstąpienie będzie traktowane jako występujące z przyczyn zależnych
od Wykonawcy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana
umowy może wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i pod warunkiem że nie
narusza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem
nieważności przenosić swoich praw ani obowiązków wynikających z umowy na osoby
trzecie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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Zał. ___ na ___str.
Zał. nr 1 na ___ str. – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 na ___ str. – Wzór protokołu z czynności odbiorczych dostawy;
Zał. nr 3 na ___ str. – Kopia oferty Wykonawcy
Zał. nr 4 na ___ str. – Wzór protokołu reklamacyjnego
Zał. nr 5 na ___ str. – Klauzula informacyjna

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………………..
PROTOKÓŁ
z czynności odbiorczych dostawy
Miejsce czynności odbiorczych dostawy:
Data rozpoczęcia czynności odbiorczych dostawy:
Ze strony Wykonawcy:
(nazwa i adres)
(imiona i nazwiska osób upoważnionych)
Ze strony Zamawiającego:
(nazwa i adres)
Komisja w składzie:
1.
2.

3.
4.

Przedmiotem dostawy w ramach Umowy nr ……………………. z dnia ………………………… jest:
Dokumentacja
Nazwa
Jednostk
techniczna/instrukcja
Lp. przedmiotu
a
Ilość Nr seryjny (nr VIN) Wartość
obsługi/świadectwo
dostawy/usługi miary
jakości

Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:
•
Tak*
•
Nie* - zastrzeżenia ………………………………………………………………………….………………,
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością
zaoferowaną w ofercie:
•
Zgodne*
•
Niezgodne* - zastrzeżenia ………………………………………………………………………………,
Świadczenie dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):
•
Wykonane zgodnie z umową*
•
Niewykonane zgodnie z umową* zastrzeżenia ………………………………………………,
Końcowy wynik odbioru:
•
Pozytywny*
•
Negatywny* - zastrzeżenia …………………………………………………………………………….,
Data zakończenia czynności odbiorczych dostawy: ……………………………………………………………….,
Data i podpisy:
1.
2.
3.
4.
Data i podpis członków komisji
Data i podpis przedstawicieli Wykonawcy
Zamawiającego

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do umowy nr ………………..
PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
naprawy gwarancyjnej samochodu dostarczonego w ramach
umowy nr
Marka i typ
samochodu:
Numer
VIN:
Numer
Przebieg
rejestracyjny:
całkowity:
Nazwisko i telefon do osoby
odpowiedzialnej:
Miejsce postoju
samochodu:
Miejsce wyznaczenia naprawy samochodu przez
Gwaranta:
Data zgłoszenia samochodu do
naprawy:
Opis wady/usterki
(niesprawności):

(data i czytelny podpis przyjmującego)

(data i czytelny podpis
zgłaszającego)

ODBIÓR SAMOCHODU PO NAPRAWIE
Data zgłoszenia samochodu do odbioru przez gwaranta:
Samochód odebrano sprawny w dniu:
Miejsce odbioru samochodu:
Uwagi dotyczące wykonanej naprawy:

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

dni

(czytelny podpis lub pieczątka
przekazującego po naprawie)

(czytelny podpis lub pieczątka
odbierającego z naprawy)

Załącznik nr 5 do umowy nr ………………..
Klauzula informacyjna
Zamawiający informuje, że
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Wojewoda Pomorski,
adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:
iod@gdansk.uo.gov.pl lub poprzez wyżej wskazany adres do korespondencji.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą przetwarzane przez
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, jest art. 6 ust. 1
litera b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w zakresie przetwarzania danych w celu
wykonania umowy) art. 6 ust. 1 litera c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji
obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 litera f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących
się z zawartą umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi
uzasadniony interes administratora).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie:
 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
 inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, dla wypełnienia obowiązków wynikających z
umowy lub przepisów prawa;
Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych
pracowników.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo
iż przetwarzanie Waszych danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez wymagany
przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną przez okres 50 lat, licząc od 1
stycznia roku następnego od daty zakończenia umowy, zgodnie z przepisami dot. klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum
państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych warunkuje możliwość zawarcia umowy.

