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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na dostawę samochodu operacyjnego 

dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych nie objęte 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa nadana zamówieniu: "Dostawa samochodu lekkiego operacyjnego dla Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie" 

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 

samochodu operacyjnego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia„ Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ) 
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2021 r. 

4. Warunki płatności: Termin zapłaty faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia i jego 

odbiorze w terminie do 30 dni. 

II. Postać oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 3 

do niniejszego Zaproszenia. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  

3. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem oferty odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazać w formularzu oferty adresy stron 

internetowych pod którymi Zamawiający może te dane uzyskać.  

4. Formularz oferty musi zostać wypełniony, podpisany i przesłany w formie skanu. Dopuszcza się 
oferty/dokumenty elektroniczne podpisane podpisem kwalifikowanym.  

5. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Oferent 
może złożyć tylko jedną ofertę. Cenę za realizację zamówienia należy zaokrąglić do dwóch miejsc 

po przecinku.  



 

 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie 

z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez pełnomocnika Oferenta. 

W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika Oferenta zobowiązany jest dołączyć do oferty 

stosowne pełnomocnictwo.  
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument wchodzący w skład oferty lub 

złożony z ofertą sporządzany w języku innym niż polski musi być złożony z tłumaczeniem na język 
polski.  

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 

 
Oferty należy przesłać do dnia 25.06.2021 r. do godz. 10:00 w następujący sposób: 

a) drogą e-mailową na adres: szkola@sapsp.pl 
b) tytuł wiadomości: 

c) "Oferta na dostawę samochodu operacyjnego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie". 

d) Zamawiający dopuszcza dołączenie do wiadomości pliki w następujących formatach: .pdf, 

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg., .bmp. 
e) Zamawiający dopuszcza możliwość skompresowania oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). 

f) udzielenie zamówienia ubiegać nie mogą ubiegać się Oferenci podlegający wykluczeniu, to jest 
Oferenci w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub 

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.).  

g) Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Oferent wraz z ofertą złoży odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku ww. 
podstaw wykluczenia. Oferent nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, 

jeżeli Zamawiający może go 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 2021 r. poz. 

670 ze zm.), a Oferent wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.  
 

Osoby upoważnione do kontaktu: 

 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: st. kpt. Łukasz Gąstoł 
 

III.  Postanowienia dodatkowe 
1. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia. 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

3. Dokonanie wyboru zamówienia nastąpi w oparciu o najniższą łączną cenę brutto oferty. 

4. Koszty uczestnictwa, w tym: opracowanie i dostarczenie oferty obciążają wyłącznie Oferenta 
5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku: 

a) braku ofert, 
b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizacje zamówienia, 

c) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
6. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferenta dokumentów jest niepełna lub 

zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zaproszeniu do złożenia oferty, 
Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie braków 

lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie. 
7. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu. 

8. Pozostałe warunki w postępowaniu: 
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a) Termin związania ofertą wynosi 21 dni od dnia składania ofert. 

b) Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą zgodnie z załączonymi ogólnymi warunkami 
umowy, stanowiącymi załączniki nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty. 

c) W przypadku uchylania się od realizacji zamówienia wykonawcy, którego oferta została 

wybrana w terminie określonym przez Zamawiającego, zamawiający może wybrać ofertę 
kolejną, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert. 

9. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.   
10. W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów określonych przez 

Zamawiającego w OPZ lub nie przekazano któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których 

mowa poniżej, Zamawiający odmówi odbioru danego pojazdu. W takim przypadku Wykonawca 
jest zobowiązany do przekazania pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi określone 

przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  
11. Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

a) dwa komplety kluczyków, 
b) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,  

c) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,  

d) książkę przeglądów serwisowych,  
e) świadectwo homologacji / świadectwo zgodności WE,  

f) wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu  
g) wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji Miasta 

Krakowa w tym kartę pojazdu.  

12. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt rejestracji i ubezpieczenia 
samochodu. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu posiada pełne zbiorniki płynów 

eksploatacyjnych oraz paliwa. 
13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia odbioru pojazdu na okres 48 

miesięcy dla całości przedmiotu zamówienia. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.  

14. Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania 

awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie korzystania z samochodu, zgodnego 
z instrukcją. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają po upływie ww. terminów. 

Warunkiem gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji zgodnie 
z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.  

15. Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od wykonania diagnostyki. Wykonawca 
zobowiązany jest podjąć działania gwarancyjne, to jest przyjąć samochód do serwisu i dokonać 

jego diagnostyki nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących 
przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji 

jakości.  
 

 
IV. RODO 

1. Zamawiający (Administrator) informuje, iż 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: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej 

Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków; 

b) w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor 
Ochrony Danych: os. Zgody 18, 31-951 Kraków, e-mail: iod@sapsp.pl, tel. 478359700, fax. 

478359709; 
 

 

 



 

 

 

2. Cele i podstawa przetwarzania danych:  
Administrator w ramach niniejszego postępowania przetwarza dane osobowe:  

a) w celu przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 

samochodu operacyjnego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie" 
w tym weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania 
przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych są 

prawne obowiązki Zamawiającego wynikające z obowiązujących przepisów, w tym weryfikacja 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, spełnienia 
kryteriów oceny ofert;  

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych roszczeń 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego –w przypadku zaistnienia 

sporu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora dotyczący możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  

3. W przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne w wyniku prowadzonego postępowania 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:  
a) w celu zawarcia umowy na ww. dostawę i realizacji jej warunków, w szczególności bieżących 

kontaktów w wykonaniu umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierania umowa, 
a w przypadku danych osobowych osób fizycznych przekazanych przez Wykonawcę - prawnie 

uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu 

z kontrahentami, tj. ich pracownikami/współpracownikami, w sprawach biznesowych;  
b) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością i płaceniem 

podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, przechowywaniem 
dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania danych 

są obowiązki prawne wynikające z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz 
przepisów podatkowych;  

c) w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne 

Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
d) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

związanych z umową – jeżeli zaistnieje spór związany z umową. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący możliwości 

obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  

4. Okres przechowywania:  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne 
dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy. Po tym okresie będą 

archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

Administratora.  
5. Odbiorcy danych:  

Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być:  
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie 

koniecznym do realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w tym 
innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i innym osobom żądającym dostępu do dokumentacji postępowania;  

b) organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych;  
c) podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie 

z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, 
czy obsługą korespondencji.  

d) Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych.   

6. Obowiązek podania danych:  
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego koniecznym do jego przeprowadzenia. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.   

7. Uprawnienia:  

7.1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:  



 

 

a) dostępu do swoich danych osobowych;  

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;  
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną 

sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora osoba ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze 

względu na swoją szczególną sytuację;  
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7.2. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane nie ma prawa:  
a) do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;  

b) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż opisany pkt. 1 lit. d 

powyżej, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
8. Inne informacje:  

a) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 

profilowaniu.  
b) Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO   
c) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewni wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

d) W przypadku danych osobowych osób fizycznych przekazanych przez Wykonawcę, źródłem tych 
danych jest Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będący pracodawcą osoby, której dotyczą dane lub podmiotem współpracujących z osobą, której 
dotyczą dane, do której Wykonawca zwrócił się w związku z udziałem w postępowaniu. 

Administrator pozyskuje w tym zakresie następujące kategorie danych: imię i nazwisko, służbowe 

dane kontaktowe i inne informacje wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

e) Administrator przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu 

w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO 

 
 

 

 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Ogólne warunki umowy. 

3. Formularz ofertowy. 
 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wymagania minimalne dla samochodu operacyjnego: 
 

I. Wymagania podstawowe:  

• samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 r. model wytwarzany aktualnie przez 

producenta;   

• samochód spełniający warunki pojazdu uprzywilejowanego w ruchu,  

• nadwozie kategorii M1 typu sedan,  

• pięcioosobowy,  

• pojazd przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach 

atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,  

• przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu. 
1. Pojazd powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.), wraz z przepisami 
wykonawczymi do ustawy. Pojazd powinien spełniać wymagania zamawiającego wyspecyfikowane 

w dalszej części załącznika. 

2. Pojazd zbudowany musi być z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie 
homologacyjnym, a elementy wyposażenia pojazdu z wyłączeniem sygnalizacji świetlno - 

dźwiękowej oraz radiotelefonu muszą być wyprodukowane przez producenta pojazdu bazowego. 
Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu specjalistycznego w/w wyposażenia nie mogą 

powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta 
samochodu bazowego. 

3. Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

4. Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu 
spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego przez właściwą i upoważnioną 

Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. 

5. Pojazd musi posiadać Świadectwo Zgodności WE pojazdu bazowego, które zostanie przekazane 
w dniu odbioru faktycznego pojazdu. 

6. Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać komplet dokumentów umożliwiających 
rejestrację pojazdu w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. 

7. Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać m.in.:  

• Wykonany przez wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy z odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym jego wykonanie. 

• Książkę gwarancyjną pojazdu 

• Instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim 

• Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe 

tj. świetlno - dźwiękowej oraz radiotelefonu zamontowanego w pojeździe.  

8. Gwarancja obejmująca całość zamówienia tj. pojazd oraz wyposażenie dodatkowe min. 4 lata. 
W okresie gwarancji obowiązkowe przeglądy pojazdu zgodne z zaleceniami producenta  

obejmujące koszt: robocizny, oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych na koszt 
wykonawcy. Szacuje się przebieg roczny nie większy niż 15 000 km. 

II. Nadwozie pojazdu 

1. Nadwozie pojazdu typu sedan zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR 
2. Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczba miejsc siedzących (liczonych razem z kierowcą) 

w ilości 5. 
3. Pojazd wyposażony w otwieraną do góry, pojedynczą klapę bagażnika sterowaną elektrycznie. 

4. Barwa nadwozia: czarny metalizowany, lusterka i klamki lakierowane w kolorze nadwozia. 
5. Rozstaw osi w przedziale: 2700 mm do 2850 mm (zgodnie z danymi w świadectwie zgodności WE) 

6. Wysokość pojazdu nie większa niż 1550 mm (zgodnie z danymi w świadectwie zgodności WE) – 

(do wysokości pojazdu nie wlicza się anten oraz sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej). 



 

 

7. Maksymalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 2200 kg (zgodnie z danymi w świadectwie 

zgodności WE). 
8. Minimalna pojemność bagażnika: 620 litrów. 

9. Minimum siedemnastocalowe felgi aluminiowe wraz z oponami letnimi - 4 sztuki. 

10. Minimum siedemnastocalowe felgi aluminiowe wraz z oponami zimowymi - 4 sztuki.  
11. Koło zapasowe umieszczone w bagażniku pojazdu - 1 szt. 

 

III. Układ napędowy 

Silnik spalinowy wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6 o pojemności 

skokowej nie mniejszej niż: 1950 cm3, oraz maksymalnej mocy netto nie mniejszej niż 145 kW. 

IV. Bezpieczeństwo  
1. Układ hamulcowy wyposażony w co najmniej system zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania. 
2. Sygnalizacja awaryjnego hamowania. 

3. System stabilizacji toru jazdy. 

4. Tempomat. 
5. Układ awaryjnego hamowania w przypadku wykrycia pieszego – ochrona pieszego. 

6. System odcinający dopływ paliwa, odryglowujący drzwi po kolizji. 
7. Asystent ruszania pod wzniesienie. 

8. System monitorujący ciśnienie powietrza dla obu kompletów kół. 

9. Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. 
10. Boczne kurtyny powietrzne. 

11. Poduszka chroniąca kolana kierowcy. 
12. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa. Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe 

pasy bezpieczeństwa z urządzeniem napinającym. 

13. Tylne czujniki parkowania. 
14. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu oraz czujnikiem deszczu. 

15. Reflektory główne, światła do jazdy dziennej, lampy tylne, całkowicie wykonane w technologii LED. 
16. Reflektory główne z możliwością automatycznej zmiany świateł drogowych / mijania oraz do jazdy 

dziennej. 
17. Światła przeciwmgłowe przednie z funkcją doświetlania zakrętów. 

18. Przyciemnione tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika. 
 

V. Wnętrze pojazdu. 
1. Deska rozdzielcza pojazdu wyposażona w co najmniej:  

• Komputer pokładowy 

• Prędkościomierz 

• Obrotomierz  

• Podstawowe informacje o stanie pojazdu. 

2. Wielofunkcyjna kierownica wyposażona co najmniej w przyciski do sterowania fabrycznym 

producenta pojazdu radioodtwarzaczem, oraz obsługę połączeń telefonicznych z funkcją 
głośnomówiącą Bluetooth.  

3. Radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową fabryczny producenta podwozia pojazdu 
z możliwością bezprzewodowego połączenia ze smartfonem i udostępnienia ekranu m.in. aplikacji 

Google Maps.  

4. Port USB na desce rozdzielczej. 
5. Gniazdo zapalniczki 12V. 

6. Automatyczny układ klimatyzacji. 
7. Klimatyzowany z możliwością schłodzenia schowek na napoje. 

8. Elektryczne sterowanie przednie i tylne szyby drzwi bocznych. 
9. Elektrycznie otwierana tylna klapa. 

10. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. 

11. Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne pojazdu. 
12. Oświetlenie wnętrza pojazdu uruchamiane automatyczne wraz z otwarciem drzwi. 

13. Tapicerka pojazdu, fotele, deska rozdzielcza i podsufitka stonowane w ciemnych odcieniach 
szarości. 



 

 

14. Podłokietnik w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. 

15. Regulacja minimum: wysokości, odległości, pochylenia siedzenia kierowcy wraz z regulacją 
oparcia dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa.  

16. Centralny zamek sterowany z pilota bezprzewodowego.  

17. Gniazdo 230V i min. dwa gniazda USB w okolicy tylnego rzędu siedzeń w pojeździe. 
 

VI. Wyposażenie dodatkowe. 

1. Apteczka samochodowa. 

2. Klucz do kół, podnośnik, zestaw fabryczny kluczy producenta podwozia pojazdu. 
3. Gaśnica samochodowa. 

4. Komplet dywaników gumowych. 
5. Samochód musi być wyposażony w: 

a) sygnalizację ostrzegawczą, świetlną - jedno niebieskie światło ostrzegawcze wykonane 
w technologii LED mocowane na magnes do karoserii pojazdu na elastycznym przewodzie 

podłączanym do osobnego gniazda zasilającego, dwa światła ostrzegawcze wykonane 

w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, dwa niebieskie światła 
ostrzegawcze wykonane w technologii LED zamontowane z tyłu pojazdu. 

b) sygnalizację ostrzegawczą - dźwiękową o zmiennym tonie; jeden głośnik o mocy min. 100W - 
zamontowane w okolicach przedniej atrapy pojazdu. 

6. W miejscu dostępnym dla kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny z odłączanym panelem 

przednim, dwusystemowy analogowo cyfrowy VHS z funkcją GPS dopuszczony do stosowania w 
sieci PSP (motorola DM 4601e lub równoważny) minimum 255 kanałów, odstęp między kanałowy 

12,5kHz; samochód wyposażony w instalację antenową do radiostacji.  
7. Zasilanie w energię elektryczną sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej oraz dźwiękowej możliwe 

wyłącznie po uruchomieniu zapłonu za pomocą kluczyka/przycisku.  

8. Szczegóły dotyczące umiejscowienia dodatkowych urządzeń zostaną podane na etapie wykonania 

przedmiot umowy. Dostawę oraz montaż w/w elementów zapewnia wykonawca. 
 

Komendant  
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie 

/-/ 

mł. bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2 

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………………-2021 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa: ……………………… - Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 
31-951 Kraków, os. Zgody 18, NIP 678-002-92-86, REGON 000173427 zwaną dalej zamawiającym, 

a  
- …………………………………, zamieszkały …………………………………………………………………………………, 

…(firma, siedziba, adres)… wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………. Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: 
…………….……, kapitał zakładowy w wysokości ……………….….. zł, wpłacony …………………….., 

NIP:…………………………, REGON:……………………, 
Reprezentowanym/-ą przez: ……………………………, 

uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu 
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk stanowi załącznik nr 1 

do umowy, 

lub  
…(imię, nazwisko)…, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą: „…….”, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, …(adres)…, 
NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 
Lub 

…(imię, nazwisko)…, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą …(pełne brzmienie firmy 
obejmujące imię i nazwisko)…, ...(adres)…, NIP: ……………………… oraz REGON: …………….………., 

(imię, nazwisko), prowadzącym/-ą, działalność gospodarczą pod firmą …(pełne brzmienie firmy 
obejmujące imię i nazwisko)…, …(adres)…, NIP: ………………………… oraz REGON: …………….………., 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: …………………, …(adres)…., NIP: 

…………………………………, REGON: …………………………., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG oraz 
umową spółki cywilnej, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 
formie spółki cywilnej] [w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera] 

zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera się umowę o następującej 
treści: 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przenieść na własność (sprzedać) na Zamawiającego 

i wydać: samochód lekki operacyjny 1 szt. …/marka, typ, model, itp./… o parametrach 

technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w „Zaproszeniu do złożenia oferty” 
załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz dokumentami wymienionymi w §6 umowy, 

a zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić ustaloną w umowie cenę. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie 

Oferenta i stanowi jej integralną treść. 
3. Wykonawca, na wniosek zamawiającego, zobowiązuje się do pisemnego informowania go 

o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu 

umowy. 
4. Wykonawca wyda zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów 

eksploatacyjnych. 
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż w chwili dostawy i wydania samochodu posiada tytuł prawny do 
rozporządzania nim w sposób nieograniczony, nieobciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

2. Realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 15.11.2021 r.  



 

 

3. Dostawa i wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód wraz ze wszystkimi dokumentami i akcesoriami 
niezbędnymi do rejestracji samochodu i należytego jego użytkowania, zgodnie z OPZ. Wraz 

z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:  

a) dwóch kompletów kluczyków, pilota/ów,  

b) instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim,  

c) książki gwarancyjnej wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,  

d) książki przeglądów serwisowych,  

e) świadectwa homologacji / świadectwa zgodności WE, 

f) wykazu akcesoriów i wyposażenia pojazdu,  

g) wszystkich dokumentów niezbędnych rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta 

Krakowa, w tym karty pojazdu.  

5. Wykonanie dostawy samochodu potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie stanowił 

podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę za dostawę.  
6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. powyżej będzie zawierał min. opis pojazdu 

(numer rejestracyjny, numer VIN, początkowy stan licznika), dane Stron i datę odbioru.  

7. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan pojazdu 
i jego zgodność z ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ oraz 

że brak jest usterek, uszkodzeń pojazdu.  
8. W przypadku stwierdzenia wad lub gdy pojazd nie spełnia wymogów określonych przez 

Zamawiającego w OPZ lub nie przekazano któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 

3, Zamawiający odmówi odbioru danego pojazdu. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi określone przez 

Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia odmowy odbioru.  

9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 
2 dni przed planowaną dostawą, na adres poczty elektronicznej: szkola@sapsp.pl 

10.Zamówienie nie obejmuje rejestracji i ubezpieczenia samochodu, które Zamawiający 

przeprowadzi samodzielnie na własny koszt.  
11.Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi 

przedmiotu umowy dla min. 2 przedstawicieli zamawiającego w dniu odbioru faktycznego 
przedmiotu Umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób 

przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla wykonawcy 

i zamawiającego, oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.  
 

§ 3  
1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości …………..zł brutto (słownie: …………………………. złotych i 00/100).   
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy, nawet jeśli koszty te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej 

umowy, w szczególności opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz 
wszelkie inne koszty Wykonawcy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich 

warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, 
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiór dostawy bez zastrzeżeń.  
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy 
…………………………………………………………………… Wykonawca oświadcza, że wskazany do płatności 

rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do 
elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach 

tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej„ Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od 
towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku 

zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do 



 

 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić 

wykonanie zobowiązania Zamawiającego.  
5. Zamawiający przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne złożone za pośrednictwem 

platformy elektronicznego fakturowania.  

§ 4  
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami, jest wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych 
i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 
samochodu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na 
znaki  towarowe oraz praw z rejestracji na wzory ubytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 

z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
3. Wykonawca oświadcza, że na dostarczany samochód udziela Zamawiającemu następującej 

gwarancji, licząc od dnia odbioru pojazdu bez zastrzeżeń:   

Gwarancja obejmująca całość zamówienia tj. pojazd oraz wyposażenie dodatkowe min. 48 
miesięcy. W okresie gwarancji obowiązkowe przeglądy pojazdu zgodne z zaleceniami producenta 

obejmujące koszt: robocizny, oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych na koszt 
Wykonawcy. Szacuje się przebieg roczny nie większy niż 15 000 km. 

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.  

5. Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady 
i uszkodzenia powstałe w czasie korzystania z samochodu, zgodnego z instrukcją.  

6. Warunkiem gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji zgodnie 
z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.  

7. Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od wykonania diagnostyki.  

8. Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania gwarancyjne, to jest przyjąć samochód do serwisu 

i dokonać jego diagnostyki nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego.   

9. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.   
10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady fizyczne 
i gwarancji jakości.  

 
§ 5  

1. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy samochodu w stosunku do terminu oznaczonego 

w § 2 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wynagrodzenia 

całkowitego z tytułu wykonania umowy.  
2. W przypadku opóźnienia w realizacji usług gwarancyjnych względem terminów oznaczonych 

w § 4 ust. 3  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wynagrodzenia 

całkowitego z tytułu wykonania umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
5. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych.   
6. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza przyjęcie 

przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub 
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od której może się uwolnić 

wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający lub było spowodowane przyczynami o charakterze siły wyższej.  



 

 

7. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość 

kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania 
umowy.  

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także odstąpić 
od umowy w części w szczególności, gdy:   

a) suma kar umownych przekroczy 10 % łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 – oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, 

w którym suma kar przekroczyła wskazaną wartość,  

b) opóźnienie w terminie realizacji umowy przekroczy 10 dni względem terminu opisanego 
w § 2 ust. 2 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez 

konieczności wyznaczania terminu dodatkowego - oświadczenie o odstąpieniu może zostać 
złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia.  

c) Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób 
sprzeczny z umową i pomimo wezwania Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie zmienia 

sposobu realizacji na należyty i zgodny z warunkami umowy, w terminie do 30 dni od dnia, 

kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tej przyczyny.  

d) Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie 
z podaniem przyczyny odstąpienia.   

e) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.   
f) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni kalendarzowych od 

daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
 

§ 7 
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej 

umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu 
cywilnego z wyłączeniem uprawnienia z art. 509 K.C. 

 
§ 8 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Szkoły 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą os. Zgody 18, 31-951 Kraków - 
Administratora danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 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).  

 

 
§ 9 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, 

w stosunku do treści oferty, w zakresie: 

a) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia pojazdu odpowiadającego 
wymogom zawartym w załącznikach do umowy z powodu zakończenia produkcji lub 

niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy - dopuszcza się zmianę 
umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe 

wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, 
a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. 

b) W przypadku zaproponowania przez wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem 

funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany 



 

 

rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej 

w ofercie - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załącznikach do umowy 
rozwiązań konstrukcyjnych.  

c) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych 

umów zawartych przez zamawiającego - dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany 
miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy oraz miejsca szkolenia 

przedstawicieli zamawiającego. 
d) W przypadku zmiany przepisów prawa - dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi 

dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia 

do nowych przepisów prawa. 
e) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od wykonawcy, zamawiający podejmie 

decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane 
przez wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania 

środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania 
ich w określonym roku budżetowym. 

f) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ 

na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie 
zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności 

z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub 
w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.). 

g) W przypadku zmiany nazwy, adresu, formy organizacyjno - prawnej itp. którejkolwiek ze 

stron; 
h) W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających 

charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte 
w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej 

oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 
i) Niedopuszczalna jest taka zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny 

przedmiotu umowy. 

 
Załączniki: 

- Zaproszenie do złożenia oferty 
- Oferta wykonawcy z dnia    .   .2021 r. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

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

pieczęć wykonawcy .................................., dnia ........................ 

 

- FORMULARZ OFERTOWY - 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

pn.: „Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie”. 

Wykonawca /Pełna nazwa/:  ............................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................................  

Kod:  ................................  Miejscowość: ...................................................................................  

Województwo: ................................................................................................................................  

Telefon: ............................................  Fax:  .................................................................................  

E-mail:  .........................................  Internet http:// ....................................................................  

W zależności od podmiotu:  

KRS / CEiDG*:...................................  NIP / PESEL*: .......................  REGON  .................................  

Osobą upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej / wpisem do krajowego rejestru sądowego jest: 

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

Oferujemy dostawę samochodu operacyjnego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym 

w zaproszeniu do składania ofert. 
 

Lp. Asortyment Ilość Wartość brutto 

a b c d 

1. 

Samochód operacyjny 
 

 
………………………………………………………… 

/marka, typ, model itp./ 

1 szt.  

Razem:  

 

Kwota brutto: ........................ słownie złotych: ............................................................................. 

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

 

Okres gwarancji: ………….. miesięcy. 
 

 
 

...................................................................... 
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna 

i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

 



 

 

Oświadczenia wykonawcy: 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosimy zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

2) Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty. 

3) Oświadczamy, że zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

i normatywami. 

4) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy oraz posiada wszystkie prawem 

wymagane badania i certyfikaty. 

5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu 
do złożenia oferty. 

6) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty 
oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

7) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

8) Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w zaproszeniu 

do złożenia oferty. 
9) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów 

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą os. Zgody 18, 31-951 Kraków - Administratora 
danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) w celu zawarcie i realizacja umowy. 

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
/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)/ wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Uwaga: 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 (np. przez jego wykreślenie). 
 

 

 
 

 
 

 

...................................................................... 
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna 

i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ 


