
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z póź.zm.).  
 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr 
ogłoszenia: 521420-N-2019 z dnia 5 marca 2019 r.  

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA                                         
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO   
PROWADZONYM  W  TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                      
W PRZEDMIOCIE DOSTAWY  
MOBILNEGO  LABORATORIUM 
ANTYSMOGOWEGO                                                            
 
 

 

Numer postępowania:  WAT.272.3.1.2019  



 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Informacja o zamawiającym.  
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
3. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych, zamówieniach na dodatkowe usługi, umowie 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, aukcji elektronicznej. 
4.  Wyjaśnienie i zmiana treści swiz. 
5. Opis przedmiotu zamówienia. 
6. Termin wykonania zamówienia. 
7. Miejsce realizacji zamówienia. 
8.  Warunki udziału w postępowaniu. 
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
10.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów. 
12. Informacja o osobach uprawnionych przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami. 
13. Termin związania ofertą. 
14. Wymagania dotyczące wadium. 
15. Opis sposobu przygotowania ofert. 
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
17. Opis sposobu obliczenia ceny. 
18. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
22. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
23. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
24. Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania                      

o udzielenie zamówienia. 
25. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
26. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych. 
27. Lista załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 .  INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM   

 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, 
ADRES: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, 

NUMER REGON: 277715490, 

NUMER NIP: 954-23-95-790, 
NUMER TELEFONU: (32) 42 -88 -150, 

NUMER FAKSU: (32) 42 -88-151, 
ADRES E-MAIL: biuro@katowice.witd.gov.pl 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: http://www.katowice.witd.gov.pl 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP:  http://witdkatowice.sisco.info 
GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00. 

 
Informacje związane z niniejszym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na 

stronie internetowej Zamawiającego będą udostępnione pod adresem: 

http://witdkatowice.sisco.info 
 

W szczególności Zamawiający na powyższej stronie internetowej zamieszcza: 
1. specyfikację istotnych warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych,  
2. informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych,  

3. informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - niezwłocznie 
po otwarciu ofert,  

4. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia,  

5.  zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

6.  informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - po wyborze oferty.  
     

2.  TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie: 

1. art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź.zm.) zwanej dalej w treści „ustawą 

Pzp” , 

2. aktów wykonawczych do ustawy Pzp, 
3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  zwanej dalej w treści  „siwz”.  

 
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 24 aa ustawy 

Pzp (tzw. procedury odwróconej). 

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, że                              

w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej 
kolejności zapisy niniejszej siwz oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. W sprawach 

nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do 

ustawy Pzp. 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod numerem: WAT.272.3.1.2019. Wykonawcy we 
wszelkich kontaktach z Zamawiającym  powinni powoływać się na ten numer. 

 
 

3. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH NA 

DODATKOWE DOSTAWY, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW 

I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

 
1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

http://www.katowice.witd.gov.pl/
http://witdkatowice.sisco.info/


2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. 

Oferty takie nie będą brane pod uwagę. 
 

3. Zamówienia dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 ustawy Pzp. 
 

4. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
5. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

 
6. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej 

zastosowaniem  aukcji elektronicznej. 

 
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 
8. Zamawiajacy dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania 

części przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z postanowieniem art. 36b 
ust.1 ustawy Pzp, wskazania w ofercie części zamówienia, których zamierza powierzyć 

podwykonawcy lub podwykonawcom i podania firmy (nazwy) podwykonawcy lub 
podwykonawców oraz zakresu dostawy powierzonej podwykonawcy lub podwykonawcom. Brak 

powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z 
podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.  

 
 

4. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą - wnioskiem wyjaśnienie treści siwz. 

 

2. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art.38 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp niezwłocznie udzieli 

wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile 

wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź na wniesione pytania 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej podanej w rozdziale 1 siwz. 

 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 

przypadku częścią siwz.  

 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz 

zamieści informację na stronie internetowej podanej w rozdziale 1 siwz. 

 

6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści siwz. 

 

7. Wszelkie zmiany treści siwz, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści siwz, 

uzupełnienia na równych zasadach Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej 

podanej w rozdziale 1 siwz oraz, w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp, w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.  

 
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako  

obowiązującą  należy  przyjąć  treść   informacji  zawierającej   późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 



 

 

5.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego, którego 

szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do siwz. 

 
2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 

 

 
34114000-9 

 

Pojazdy specjalne 

 

38432300-5 

 

Aparatura do analizy dymu  

 

 

 

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp. W 
odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla 

osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 

65) - w związku z wymaganiami określonymi w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 58) pracownicy Zamawiającego 
użytkujący mobilne laboratorium antysmogowe do wykonywania czynności kontrolnych nie 

mogą być osobami niepełnosprawnymi. 
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia 
w odniesieniu do określonego w niniejszej siwz. 

 
5. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania nie przeprowadził 

dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. 

 
6. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych oraz 

ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. 

 
 
 

6. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą do dnia 31 lipca 2019 r.   
 

 

7. MIEJSCE  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

 
Miejscem dostawy mobilnego laboratorium antysmogowego jest siedziba Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

 
 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 

oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 

Wykonawców (art. 23 ustawy Pzp – konsorcjum, spółka cywilna) każdy z jej uczestników nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu - 

podobnie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie.  
 

 a także 



 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) posiadania  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu 

warunku. 
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu 
warunku. 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Sposób oceny spełnienia warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca  
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co 

najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.  

 
Poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 

przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie dostawy polegające na dostawie 

samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową (np. dostawie zabudowanych 
pojazdów dla służb ratowniczych (ambulansów ratunkowych, pojazdów straży pożarnej), 

służb drogowych, straży miejskiej, policji, wojska, inspekcji transportu drogowego)  z 
potwierdzeniem ich odbioru. Zamawiający poprzez dostawę wykonywaną (realizowaną) 

rozumie umowę na dostawę, której wartość części zrealizowanej na dzień składania ofert, 
wynosi co najmniej 300.000,00 zł brutto. 

 

 
Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca podaje na formularzu stanowiącym załącznik nr 

7 do siwz wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały one 

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych,  są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp – konsorcjum, spółka cywilna) 
warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełnił co najmniej jeden z Wykonawców 

składających ofertę wspólną.   
 

 

8.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 
 

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla postępowania, 
 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia                      

z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz przesłanka fakultatywna zawarta              
w art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

 
 

Zamawiający zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp 
wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu dotyczącym 

przesłanek wykluczenia z postępowania. 

 
Uwaga: Zamawiający zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 24 ust. 12 ustawy Pzp może 

wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 



 

 
8.3. Dokument potwierdzający wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia określonych przez Zamawiającego.  
 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na 
podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca obowiązany jest w terminie składania 

ofert dołączyć do oferty oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do siwz, w 

którym następuje wstępna deklaracja o spełnieniu warunków udziału. W przypadku oferty 
wspólnej (art. 23 ustawy Pzp – konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie składa co najmniej 

jeden z jej uczestników (ten wykonawca, który warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie.   
 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych dostaw na druku  
stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia wykaz wykonanych dostaw należy złożyć wspólnie. 

 
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia, na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca obowiązany jest w 
terminie składania ofert dołączyć do oferty oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 

do siwz, w którym następuje wstępna deklaracja o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. W przypadku oferty wspólnej (art.23 ustawy Pzp –konsorcjum, spółka cywilna) 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  

 
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. W przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w oparciu o art.22a ustawy Pzp, zgodnie 

z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 dla każdego z 

podmiotów, których to dotyczy (odrębne oświadczenie) oraz załącza do oferty pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów. Przykład 

pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich 
zasobów zawarto w załączniku nr 6 do siwz. 

4. Korzystając z uprawnienia zawartego w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona złożenia w stosunku do podwykonawcy dokumentów potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia. 

 

 
8.4. Procedura sanacyjna – „samooczyszczenie”. 

 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust.5  ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

 



2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                   

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  
 

4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia stosownych rubryk oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, 
a następnie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp do złożenia stosownych dowodów. 

 
 

8.5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. Wykonawca zgodnie z art.22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu określonych przez Zamawiającego, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 4 ustawy Pzp. 
 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
 

3. Z zobowiązania, o którym mowa pkt. 2 musi wynikać w szczególności: 
1) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego z podaniem danych identyfikujących podmiot udostępniający  

swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL), 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy   podmiot,   na   zdolnościach   którego   Wykonawca   polega   w   odniesieniu   do 
warunków   udziału   w   postępowaniu   dotyczących   wykształcenia,    kwalifikacji 

zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  dostawy,  których  wskazane  zdolności 

dotyczą. 
 

4. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci 
udostępniający swoje zasoby oraz załączone do oferty. Podpis pod takim zobowiązaniem ma 

złożyć osoba umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu. Składając takie 

oświadczenie należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku na Wykonawcę i podmiot 
udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp zostają nałożone dodatkowe 

obowiązki, które to Zamawiający będzie wymagał w niniejszym postępowaniu i w trakcie 
realizacji umowy.  

 
Podmiot składa pisemne zobowiązanie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 

siwz. 

 
5. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa albo ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 

ustawy Pzp (obligatoryjne i fakultatywne podstawy do wykluczenia). Ocena będzie dokonana 
poprzez sprawdzenie załączonego do oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw 

wykluczenia z postępowania  na druku stanowiącym  załącznik nr 3 do siwz. 
 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 



poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,                  

o którym mowa pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w siwz. 

 
 

8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, 
konsorcja). 

 

1. Wykonawcy zgodnie z art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek ten nie dotyczy 

spółki cywilnej, o ile upoważnienie (pełnomocnictwo) do występowania w imieniu tej spółki 

wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot i wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
obowiązani są przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w rozdziale 15  siwz. 
 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 

samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 
 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
5. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 366 KC. 

 
6. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  publicznego  
przedłożenia  mu  umowy  regulującej   współpracę  tych Wykonawców. 

 

 
8.7. Podwykonawcy. 

 
1.  Wykonawca może zgodnie z art.36a ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy lub podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy 
udziale podwykonawcy lub podwykonawcom, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres) 

zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca lub podwykonawcy oraz podać 

firmę (nazwę) podwykonawcy lub podwykonawców. Należy w tym celu wypełnić  punkt  7 
formularza oferty stanowiący załącznik nr 4 do siwz. W przypadku braku tej informacji, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z 
podwykonawcy lub podwykonawców przy jego realizacji. 

 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 



4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał firmy (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe) podwykonawcy lub 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także zobowiązany jest do 
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować Z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                           

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

 

 
9. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                               

W POSTĘPOWANIU 

 

1. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu lub 
oświadczenia, a także czy wymagany dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia. 

 
2. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania  warunków udziału w postępowaniu lub brak 

podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę dokumentów i oświadczeń załączonych przez 
Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. 

 
3. W rozdziale 10 siwz zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń i dokumentów żąda 

od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu. 

 
 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY              
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp złożyć wraz z ofertą wstępne  oświadczenie dotyczące 

spełniania warunków udziału w  postępowaniu oraz  oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia, zgodnie ze wzorami wskazanymi w załączniku nr 2 i 3 do siwz. 
 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby (zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną) innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą odrębne 
oświadczenia dla tych podmiotów, zgodnie ze wzorami wskazanymi w załączniku nr 2 i 3 do 

siwz oraz składa pismne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie 
art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu zawarto w załączniku nr 6 

do siwz. 

 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (np. konsorcja, spółki cywilne,) 

oświadczenia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia - oświadczenia składają wszyscy 
Wykonawcy osobno, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W przypadku 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa jedynie ten Wykonawca, 
który spełnia warunki udziału w postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy Wykonawcy 

(oświadczenie o ich spełnieniu podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie) zgodnie ze wzorem 

wskazanym w załączniku nr 2  do siwz.  



 
4.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszego 

rozdziału siwz. 

 

5. Wykonawca zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - w terminie 3 dni 
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

(z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 
5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę 

pełnomocnik.  

 
Uwaga: oświadczenie złożone na druku zgodnym ze wzorem wskaznym w załączniku nr 5 do 
siwz nie należy składać łącznie z ofertą. Dla zapewnienia skuteczności oświadczenia, należy je 

złożyć dopiero po otwarciu ofert (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). 
 
Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale i dostarczone                        
w kopercie oznaczonej napisem „Oświadczenie – grupa kapitałowa”.  

 
 
Wzór oznaczenia koperty z oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej: 

 

Znak sprawy: WAT.272.3.1.2019 
                                

OFERTA NA DOSTAWĘ MOBILNEGO LABORATORIUM ANTYSMOGOWEGO   
 

  „OŚWIADCZENIE – GRUPA KAPITAŁOWA” 
            

................................................................................................................................................. 
                                          (Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail) 

 

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  TRANSPORTU  
DROGOWEGO           W KATOWICACH 

ul. Żeliwna 38  
40-599  KATOWICE 

 

 
 

 

 
 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,  którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów/oświadczeń:  
 

6.1. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. W przypadku oferty 

wspólnej (spółka cywilna, konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników 
konsorcjum. 

 

6.2. wykazu wykonanych dostaw, zgodnie ze wzorem wskazanym  w załączniku nr 7 do siwz.  
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Wykonawcy składają jeden wspólny 

wykaz dostaw – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 



6.3. projektu rysunkowego wykonanego w formacie PDF na nośniku CD  oraz w wersji papierowej 

- składającego się z  dwóch części: tj. projektu wykonania w samochodzie specjalnym 

wchodzącym w skład mobilnego laboratorium antysmogowego przedziału: 

1) magazynowego oraz  

2) biurowego  

 

-z uwzględnieniem rozmieszczenia elementów wyposażenia meblowego, elementów instalacji 

elektrycznej (np. akumulatorów dodatkowych, przetwornic napięcia, gniazd zasilania, lamp 

itp.), sposobu zabudowy przedziału magazynowego z rozmieszczeniem specjalistycznego 

wyposażenia kontrolnego  oraz innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji 

dźwiękowej, świateł uprzywilejowania itp.). 

 

6.4. pisemnego opisu wykonania obu przedziałów oraz rozmieszczenia  wyposażenia i instalacji 

właściwej dla danego przedziału, a także zawierającego opis wykonania schematu dodatkowej 

instalacji elektrycznej samochodu  

 
- w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego 

w załączniku nr 1 do siwz. 

 
 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). 
 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,                   
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 
 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się                                  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta                  
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

 
7. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 6.1. niniejszego rozdziału siwz – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 
 

7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 7.1. niniejszego rozdziału siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 



notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym 

muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

 
7.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
7.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 
7.6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 
 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                     

Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 

 

2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3 niniejszego rozdziału siwz, Zamawiający 
dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo 
pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) tj. 

poprzez pocztę elektroniczną na wskazane adresy skrzynek e-mail Wykonawcy i 

Zamawiającego, z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. od 3 do 18 niniejszego 
rozdziału siwz. 

  
3. Zamawiający dopuszcza użycie środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym poczty elektronicznej na 

wskazane adresy skrzynek e-mail jedynie w zakresie: 
1)   przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej 

na sfinansowanie zamówienia, 
2)  przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te 

pytania przez Zamawiającego, 

3)   przesyłania przez Zamawiającego  do Wykonawców wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz 
informacji o wynikach postępowania, 

4)  przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku 
dostępności drogi faksowej. 

 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym  poczty elektronicznej na 
wskazane adresy skrzynek e-mail każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

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

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub wskazany przez 



Wykonawcę adres skrzynki e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

 
6. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i 

sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania. 
 

7.  Wykonawca składający ofertę jest proszony w jej treści o podanie swoich danych 
identyfikujących możliwość skorzystania z środków komunikacji elektronicznej poprzez podanie 

swojej skrzynki e-mail. Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru 

Wykonawcy.  Wprowadzając swoje dane do oferty, Wykonawca będzie postępował według tych 
samych zasad, jakie przyjął Zamawiający. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że będą one 

sprawne, czynne i aktualne przez cały okres trwania postępowania, a w przypadku ich zmiany 
czy awarii Zamawiający niezwłocznie zostanie o tym poinformowany. 

 

8. W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień czy 
poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, 
osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia 

oświadczenia (oświadczeń) z art. 25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej. 
 

9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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),  składane przez 

Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć                    

w oryginale. 

 
10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                     

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 9, 

należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
11. Ofertę lub oświadczenia  można dostarczyć osobiście do sekretariatu, w siedzibie 

Zamawiającego – pok. nr 20. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data 
wpływu pisma do sekretariatu Zamawiającego. 

 
12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami o których mowa w siwz składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy przesłać 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  
Prawo pocztowe, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

 
13. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy 

pisemnej. 

 
14. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub 3 ustawy Pzp, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić)                            

w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom 
wynikającym ze stosownych przepisów. 

 
15. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na adres siedziby 

Zamawiającego. 

 
16. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki 

organizacyjnej Zamawiającego, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów                

z winy wnoszącego. 

 
17. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie 

potraktowana tak, jakby  przyszła w dniu następnym. W przypadku przesłania korespondencji 

przy użyciu skrzynek e-mail  datą i godziną doręczenia korespondencji jest data i godzina 



zamieszczenia korespondencji w oprogramowaniu do obsługi skrzynki e- mail Zamawiającego. 

Maksymalny rozmiar pliku przesłanego przy pomocy skrzynki e-mail nie może przekroczyć 25M.  
W przypadku przesłania korespondencji przy użyciu innego środka komunikacji elektronicznej 

do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie ona potraktowana tak, jakby  

przyszła w dniu następnym. 

 
18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca 
- odpowiednio,  w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 
19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i powinno być 

sporządzone  w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

 
20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                    

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
 

 

 
21. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 

 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Pan Andrzej Jaworski - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego. 

godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30,  
pod numerami: 

tel.: +48 32 42 88 157,   

faks: +48 32 42 88 151, 
adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl 

 
 

22. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawcy zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 1 ustawy Pzp pozostają związani ofertą 

przez okres 30 dni. 
 

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
określonym w rozdziale 25 siwz. 

 

3. 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 do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                     
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

 
 
 

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiajacy, zgodnie z postanowieniem art. 45 ust. 1 ustawy Pzp nie wymaga wniesienia   
wadium. 

 
 
 

24. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wymogi formalne oferty. 



 

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż 
jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

 

1.2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty zgodnie z wzorem wskazanym                               
w załączniku 4 do siwz. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz                           
z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku 

polskim. 

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

 
1.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 

całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający 
ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 

1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy 
Pzp. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz. 

 
1.6. Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym (maszyna do pisania lub komputerowy 

edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie. 

 
1.7. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 
1.8. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność  z oryginałem oraz do parafowania stron (lub podpisania stron) należy dołączyć do 

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa. 
 

1.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 

parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 

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

1.10. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami                             

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 

imieniem i nazwiskiem przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 
 

1.11. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami                  
w  dwóch nieprzezroczystych kopertach, opisanych w następujący sposób: 

 

 
Znak sprawy: WAT. 272.3.1.2019 

                                
OFERTA NA  DOSTAWĘ MOBILNEGO LABORATORIUM ANTYSMOGOWEGO   

 

   
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  14 marca 2019 r., godz. 13.00. 

            
................................................................................................................................................. 
                                          (Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail) 

 

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  

TRANSPORTU  DROGOWEGO  
W KATOWICACH 

ul. Żeliwna 38  
40-599  KATOWICE 

 



 

1.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 1.10 niniejszego 
rozdziału siwz. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 

„Wycofanie”. 
 

1.13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419), jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

być wymienione w pkt. 8 załącznika nr 4 do siwz oraz załączone w osobnej kopercie                 
(opakowaniu) i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - 

tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

1.14. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. 
 

1.15. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 

Zamawiającego z wnioskiem zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 25 siwz. 

 
1.16. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych określonych                    

w niniejszej siwz. 
 

 

2.  Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą jako jej załączniki. 
 

Do wypełnionego formularza oferty, Wykonawca obowiązany jest załączyć: 

 
2.1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki 

udziału  w postępowaniu zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr  2 i 3 do siwz, 
 

2.2. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale), o ile Wykonawca powołuje się  na 

potencjał innych podmiotów, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, 
  
2.3. pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) lub inne dokumenty, z 

których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach 

internetowych 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 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty, 

 

2.4. pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii), do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy 

Pzp, 
 



2.5. spis treści wszystkich załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń na pierwszej stronie 

składanych w ofercie dokumentów i oświadczeń –  wymóg  zalecany przez Zamawiającego 
lecz nie wymagany. 

 

Uwaga: Pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym wymienione w rozdziale 10 siwz 
Wykonawca składa  w terminach określonych w siwz lub na wezwanie Zamawiającego. 

 
 

 

25. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

 
1.1. Oferty należy składać (przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczyć osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca) w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 20   (parter) 

znajdującej się pod adresem: 
 

 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH 
          ul. Żeliwna 38, 

           kod pocztowy: 40-599 Katowice, 
  

-do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10.00. 

  
 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 
2.1. Miejscem publicznego otwarcia kopert ofertami będzie pok. nr 17 – parter, w siedzibie 

Zamawiającego znajdującej się pod adresem: 
 

 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH 

          ul. Żeliwna 38, 
 kod pocztowy: 40-599 Katowice. 

 
 - w dniu 14 marca 2019 r., o godz. 13.00. 

 
2.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

2.3. Oferty przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczone osobiście lub kurierem 
będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeżeli wpłyną przed upływem wymaganego terminu 

składania ofert. 

 
2.4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1.1 

niniejszego rozdziału siwz, Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 84 ust.2 ustawy Pzp 
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę. 

 

2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT). 

 

2.6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w 

ofercie. 

 

2.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z wymogiem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 
zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 



 

2.8. Od dnia upublicznienia informacji, o której mowa w pkt.2.7. -  w terminie 3 dni (zgodnie z art. 
24 ust. 11 ustawy Pzp) wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani złożyć 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy Pzp. Druk oświadczenia w tym przedmiocie zawiera załącznik nr 5 do siwz. 
 

 
 

26. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

 

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub 
„ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia. W cenie 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 

usług oraz podatkiem akcyzowym. 

 
2. Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na 

formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do siwz, z 
dokładnością do dwóch znaków po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po 

zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.                                                                          
 

3. Cena  oferty  winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku (kosztu)  
niezbędnego dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Brak określenia 

ceny w postaci słownej poczytany zostanie przez Zamawiającego, jako błąd, co do formy oferty 
i nie będzie skutkować jej odrzuceniem. 

 

4. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku 
z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

5. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie koszty w tym należności 

publiczno-prawne z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, koszty transportu, opakowania, 
ewentualne ubezpieczenie w czasie dostawy i instalacji oraz koszty uruchomienia, niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia,  w tym szczególności: 
1) koszty dostawy samochodu bazowego, 

2) koszty przebudowy (zabudowy lub adaptacji) samochodu bazowego oraz jego wyposażenia, 

3)   koszty dostawy wyposażenia, w tym specjalistycznego wyposażenia kontrolnego, 
4) koszty udzielanych Zamawiającemu konsultacji w związku z realizacją przedmiotu  

zamówienia, 
5) koszty wiązane z udzieloną gwarancją i serwisem pogwarancyjnym samochodu i jego 

wyposażenia, 
 

6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów oraz importu usług.  
 

7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór, prowadziłby do powstania obowiązku celnego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu 

dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby 

obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 



 

 
27. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

1.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 
2.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków 

udziału w postępowaniu zawierają dane (informacje) w innych walutach niż określono to w 

siwz, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w 

dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie 
kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.    
 

Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm. 
 

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A” pod adresem 
internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx  

 
 

 
28. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Zamawiający przy wyborze oferty stosować będzie stosował kryteria oceny oferty wymienione             
w tabeli A. 

 

Tabela A – Kryteria wyboru oferty 

Lp. Kryterium oceny Znaczenie – waga 

kryterium 

 

Sposób oceny 

kryterium 

1. Cena oferty brutto – „Cb” 

 

 60%   Wzór arytmetyczny 

2. Okres gwarancji 
mechanicznej na samochód 

–„Gp” 

 

5%   System punktacji 

3. Okres gwarancji na 

specjalistyczną zabudowę 

samochodu - „Gk” 
 

15% System punktacji 

4. Liczba dodatkowych 

przeglądów serwisowych 
specjalistycznej zabudowy 

samochodu i jej 
wyposażenia - „Ps” 

15% System punktacji 

5. Wysokość zużycia energii 

przez samochód -„We” 
 

5% Wzór arytmetyczny 

 

 
 

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm


2. Sposób obliczania kryterium: 

 
2.1. Kryterium: cena oferty brutto – „Cb” obliczane będzie według następującego wzoru 

arytmetycznego: 

Cbn = (C NAJNIŻSZA : C WYKONAWCY) X 60 %, przy czym 1%=1 pkt., 

gdzie : 

n-  numer ocenianej oferty, 
C-  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

CNAJNIŻSZA-  najniższa cena brutto wśród wszystkich ważnych i nie 
podlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców 

którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny 

ofert,  
CWYKONAWCY –  cena brutto ocenianej oferty. 

 

Cena oferty brutto winna być określona zgodnie z zasadami poddanymi w rozdziale 17 siwz. Oferta 

z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną 

przeliczone wg wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty 
w kryterium cena brutto oferty. 

Cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 

do siwz. 

 
 

 

2.2.Kryterium: okres gwarancji mechanicznej na samochód – „Gp” obliczane będzie 
według następującego systemu punktacji podanego w tabeli B. 

 

 

Tabela B – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód 

       Nazwa kryterium Zaoferowany okres gwarancji 
 

Ilość punktów 

 

Okres gwarancji mechanicznej 

na samochód - „Gp” 

 24 miesiące 0 pkt. 

powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy 2,5 pkt. 

powyżej 36 miesięcy 5,00 pkt. 

 

 

Okres gwarancji mechanicznej na samochód oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w 

którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję mechaniczną 
na samochód (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne).  

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji mechanicznej na samochód wynosił 24 
miesiące. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji oferta taka zostanie 

uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt 

za kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód.  
 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji mechanicznej otrzyma maksymalną ilość punktów: 5,00. 
Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie 

traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji mechanicznej na 
samochód. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat 

przez Zamawiającego. 

Liczbę miesięcy okresu gwarancji mechanicznej na samochód Wykonawca wpisuje do druku 
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4  do siwz.  

 
 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na: 
1) nadwozie samochodu wynosił nie mniej niż 36 miesięcy, 

2) perforację nadwozia samochodu  wynosił nie mniej niż 72 miesiące.  



Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez 

Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na nadwozie i perforację nadwozia samochodu, 
Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4  do siwz.  

 

 
 

 
2.3.Kryterium: okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu – „Gk” 

obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli C. 

 
Tabela C – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę 

samochodu  

       Nazwa kryterium Zaoferowany okres gwarancji 

 

Ilość punktów 

 

Okres gwarancji na 
specjalistyczną zabudowę 

samochodu -„Gk” 

 36 miesięcy 0 pkt. 

powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy 2,5 pkt. 

powyżej 48 miesięcy 15,00 pkt. 

 

 

Okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu oznacza, określony w liczbie miesięcy 
termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję na 

wykonane elementy wyposażenia meblowego oraz konstrukcję zabudowy przedziału biurowego i 

magazynowego samochodu. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na 
specjalistyczną zabudowę samochodu wynosił 36 miesięcy.  

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji oferta taka zostanie uznana za 
ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt. za 

kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu. 
 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów: 15,00. Pozostałe 

oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, 
jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę 

samochodu. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych 
opłat przez Zamawiającego. 

 

Liczbę miesięcy okresu gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu Wykonawca wpisuje do 
druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4  do siwz.  

 
 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na elementy wyposażenia 
technicznego oraz na specjalistyczne wyposażenie kontrolne zainstalowane w samochodzie wynosił 

24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych 
opłat przez Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na składniki wyposażenia 

technicznego,  Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4  
do siwz.  

 

 
Uwaga: 
Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na elementy wyposażenia 
technicznego oraz na specjalistyczne wyposażenie kontrolne zainstalowane w samochodzie 
wynosił 24 miesiące, z wyjątkiem dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G  
załącznika nr 1 do siwz dla którego okres gwarancji nie może być mniejszy niż 12 miesięcy. 
Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez 
Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na składniki wyposażenia technicznego,  
Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4  do siwz.  

 
 



 

 
2.4.Kryterium: liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej 

zabudowy samochodu i jej wyposażenia – „Ps” obliczane będzie według następującego 

systemu punktacji podanego w tabeli D. 
 

Tabela D – Ocena punktowa w ramach kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych 
specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia  

       Nazwa kryterium 
Zaoferowana liczba przeglądów 

serwisowych 

 
Ilość punktów 

 

Liczba dodatkowych 

przeglądów serwisowych 
specjalistycznej zabudowy 

samochodu i jej 
wyposażenia   

 

 brak dodatkowego przeglądu  0 pkt. 

 1 dodatkowy przegląd  2,5 pkt. 

 2 dodatkowe przeglądy 5,0 pkt. 

 więcej niż 2 dodatkowe przeglądy  15,00 pkt. 

 

 

Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej 
wyposażenia oznacza liczbę nieodpłatnych  przeglądów jakie Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

na rzecz Zamawiającego po upływie pierwszych 24 miesięcy użytkowania samochodu. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał 2 nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie 

pierwszych 24 miesięcy po przekazaniu do użytkowania samochodu. 

 
W ramach przeglądów serwisowych Wykonawca obowiązany będzie do wykonania przeglądów: 

1) elementów zabudowy przedziału biurowego i magazynowego, 
2) instalacji zasilania przedziału biurowego i magazynowego,  

3) urządzeń sterujących zainstalowanych w przedziale biurowym i magazynowym,  
4) pozostałych elementów ujętych w instrukcji technicznej lub instrukcji użytkowania 

specjalistycznej zabudowy samochodu. 

 
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie liczby przeglądów serwisowych oferta taka 

zostanie uznana za ofertę z obowiązkowymi 2 nieodpłatnymi przeglądami serwisowymi w 24 
pierwszych miesiącach użytkowania samochodu. W tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

punktów za kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy 

samochodu i jej wyposażenia. 
Oferta z największą liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy 

samochodu i jej wyposażenia otrzyma maksymalną ilość punktów: 15,00. Pozostałe oferty zostaną 
ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość 

punktowa oferty w kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej 

zabudowy samochodu i jej wyposażenia. 
 

Liczbę dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej 
wyposażenia. Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4  

do siwz.  

 
 

Uwaga: 
Zamawiający wymaga, aby czas reakcji wykonawcy na usunięcie usterki dostarczonego  

samochodu ze specjalistyczną zabudową nie był dłuższy niż 2 dni robocze (tj. maksymalnie do 48 
godzin) od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia konieczności usunięcia usterki. 

 

 
 

 
 

 



 

2.5.Kryterium: wysokość zużycia energii przez samochód – „We” obliczane będzie według 
następującego wzoru arytmetycznego: 

 

Wen = (W NAJNIŻSZE : W WYKONAWCY)  X 5 %, przy czym 1%=1 pkt., 

gdzie : 

n-  numer ocenianej oferty, 

W-  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 
WNAJNIŻSZE-  najniższe zużycie energii wśród wszystkich  ważnych i nie 

podlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców 
którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny 

ofert, 

WWYKONAWCY –  zużycie energii oferty ocenianej. 
 

 
 

Oferta o najniższej wartości zużycia energii wyrażonej w MJ/km otrzyma maksymalną ilość 
punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie 

traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium wysokość zużycia energii przez samochód.  

 
Zamawiający będzie zaokrąglał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 

0,005 pkt. pomija się, a końcówki ,005 i wyżej zaokrągla się do 0,01 pkt. Wartość zużycia energii 
będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.                     

w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych 

rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011, Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia 
paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu 

silnikowego (cykl mieszany) i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l. 
 

Wysokość zużycia energii przez samochód Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. 

 

 
 

3. Tryb oceny ofert: 

 

3.1. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego          

w rozdziale 8 siwz. 

 

3.2. Po otwarciu ofert Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, wykona następujące 

czynności:  

1) oceni złożone oferty, stosując przyjęte w siwz kryteria oceny ofert i wybierze wstępnie ofertę 

najkorzystniejszą, 

2) zbada ofertę pod kątem braku przesłanek do jej odrzucenia, 

3)   jeśli do oferty dołączono niepełne dokumenty wymagane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy 

Pzp lub zawierające błędy wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez 

przepisy ustawy Pzp terminie, 

4)  w przypadku wykrycia omyłek lub powzięcia wątpliwości dotyczących treści, sposobu 

obliczenia lub wysokości obliczonej ceny wstępnie wybranej oferty:  

a) poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:  

- oczywiste omyłki pisarskie (Zamawiający rozumie, jako omyłkę pisarską widoczną 

bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, 

niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu 

jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby 

przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń), 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

dokonanych poprawek (Zamawiający rozumie jako omyłkę rachunkową omyłkę 

polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi  



w obliczeniu ceny oferty. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał 

cenę jednostkową  dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),  

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą siwz, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty (przez inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty ze siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Zamawiający 

rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść 

oferty, tj. niepowodujące konieczności znaczącej ingerencji ze strony 

Zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień), 

                                                                                    

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

 

 b) wezwie Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, 

 

5)  po zatwierdzeniu wyboru oferty wstępnie ocenionej jako najkorzystniejsza zbada czy 

Wykonawca:  

a) podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia,  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

 

6)  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  

wymienionych w rozdziale 10 siwz, 

 

7)  w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

przedłoży na wezwanie Zamawiającego z art.26 ust.2 ustawy Pzp  stosownych dokumentów i 

po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie uzupełnienia, poprawi dokumentów 

czy oświadczeń w zakreślonym terminie, na skutek czego zostanie on wykluczony z 

postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający w takim przypadku może: 

- jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – unieważnić całe 

postępowanie, lub 

- dokonać ponownej  oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny 

ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których Wykonawca nie został wykluczony z 

postępowania wg ww. kryteriów oceny ofert  i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona  jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów. 

 

 

4. Ocena końcowa: 

 

4.1. Ocena końcowa oferty zostanie dokonana na podstawie sumarycznej ilości punktów 
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru: 

 

 
KO = Cb + Gp +Gk +Ps + We 

 
 

Gdzie: 

Ko – łączna ilość punktów oferty ocenianej, 
Cb-  ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium cena brutto, 

Gp - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji mechanicznej           
na samochód, 

Gk-  ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji na 

specjalistyczną zabudowę samochodu, 
Ps-  ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium liczba dodatkowych przeglądów 

serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia, 
We - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium wysokość zużycia energii przez 

samochód. 
 

 

Liczba punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów za powyższe kryteria stanowić będzie 



podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów oraz spełni 
dodatkowe wymagania zakreślone zapisami siwz oraz ustawy Pzp, w tym potwierdzi złożonymi na 

wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp dokumentami, że nie podlega wykluczeniu w 

postępowaniu. 
 

 
4.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.  

 
4.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, 
którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 

na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych w siwz nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert.  
 

4.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w 
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, zgodne z art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp.  
 

4.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

 
4.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

4.7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty na wskazane skrzynki e-mail oraz poprzez zamieszczenie 

informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie, a także na stronie internetowej, której mowa w rozdziale 1 siwz. 

 

4.8. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie 

zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

4.9. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna  z ustawą Pzp lub nie 

odpowiadająca treści siwz, podlega odrzuceniu. 

 

4.10. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 89 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli:  
1) jest niezgodna z ustawą Pzp,  

2) jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                            
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                        

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 



10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

4.11. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 93 ust.1 ustawy Pzp unieważni niniejsze 

postępowanie  jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

29. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności z wybranym 
Wykonawcą zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

 
2. O dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 
3. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi, z zastrzeżeniem pkt. 4                   

w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z wybranym Wykonawcą.  
 

4. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 

podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

 
5. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do 

podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego 
do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
6. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum, spółka cywilna), zostanie 

wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
 

30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający  zgodnie z przepisem art. 147 ust.1 ustawy Pzp nie żąda wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
 

22. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

WPROWADZONE DO  TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 
1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 
8 do siwz. 

 



2. Zmiany postanowień treści umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności 

pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.  
 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany  umowy  następujących przypadkach: 

1) zmiany danych osób wyznaczonych do kontaktów lub zmiany danych adresowych                   

i rejestrowych Stron umowy, 
2) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 
3) zmiany oferowanego samochodu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowany 

przez Wykonawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca  wykaże, że zaproponowany przez 
niego w ofercie samochód nie jest dostępny na rynku w wyniku zakończenia jego produkcji 

lub wycofania ze sprzedaży, 
4) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub 

okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 
4. W przypadku zamian, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-4 nie będą one skutkować zwiększeniem 

wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

5. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się  zmian postanowień zawartej umowy                       

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,                                 

z zastrzeżeniem pkt.1-6 ust.1 art. 144 ustawy Pzp.  
 

 

23. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności                                    

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.  

 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu. 

 
 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY                     

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu VI  Pzp – Środki ochrony prawnej  w art. 179–198g ustawy Pzp. 

 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

 

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 



 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz, wnosi się                 

w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia siwz na stronie internetowej. 

 

7.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

8. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

9. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

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

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
1) nie zawiera braków formalnych, 

2) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

 

12. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U.                  

z 2018 r. poz. 1360) o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec 

terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 
15. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
16. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może także przystąpić do 
toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu  Zamówień 

Publicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia  17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego o prokuraturze. 
 

17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi 
nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
 



25. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA                             

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.  

 
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1)  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,  

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej na wskazane adresy skrzynek e-mail poczty elektronicznej.  
 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.  

 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 

 
 

26. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zamawiający, 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”, informuje, że:  

 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu 

Drogowego, adres: 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38, 
 

2. w zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu 

Drogowego, adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl, telefon: 32 42 88 150*, 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ”Dostawa 
mobilnego laboratorium antysmogowego”, nr postępowania WAT.272.3.1.2019 prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, 

 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 z późn.zm.), dalej 

„ustawa Pzp”, 

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

 
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp, 



 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 

8. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***,  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, 

 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 
Wyjaśnienia: 
*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 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 Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

*** 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. 

 
 

 

27. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część siwz i wymagań związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia: 

 
1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 1. 

2) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu– ZAŁĄCZNIK 

NR 2. 

3) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dotyczące  braku podstaw do wykluczenia z postępowania – ZAŁĄCZNIK 

NR 3. 
4) Wzór formularza ofertowego- ZAŁĄCZNIK NR 4. 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art.24 ust.11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 
ust.1 pkt. 23 ustawy  - oświadczenie  w sprawie grupy kapitałowej - ZAŁĄCZNIK NR 5. 

6) Wzór oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a 
ustawy Prawo zamówień publicznych - ZAŁĄCZNIK NR 6. 

7) Wzór wykazu wykonanych dostaw - ZAŁĄCZNIK NR 7. 

8) Istotne postanowienia umowy (ogólny wzór umowy)- ZAŁĄCZNIK NR 8.   
  

 

                                                                
        
Katowice, dn. 5 marca 2019 r. 



 

WAT.272.3.1.2019                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 1 do siwz 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 

mobilnego laboratorium antysmogowego do przeprowadzania kontroli systemów oczyszczania 
spalin oraz kontroli systemów AdBlue w pojazdach silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t. Zakresem kontroli objęte będą między innymi pojazdy: ciężarowe, ciągniki siodłowe, 
autobusy, w tym  autobusy niskopodłogowe.  

 

W skład mobilnego laboratorium antysmogowego wchodzi: 
1) samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową oraz 

2) specjalistyczne wyposażenie kontrolne. 
 

Parametry techniczno-użytkowe samochodu specjalnego zawarto w poniższym opisie oraz  w tabeli 

E  niniejszego załącznika. 
Warunki specjalistycznej zabudowy samochodu specjalnego  zawarto w poniższym opisie oraz              

w  tabeli F niniejszego załącznika. 
Opis specjalistycznego wyposażenia kontrolnego zawarto w  tabeli G niniejszego załącznika. 

 
Samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową musi spełniać wymagania przepisów: 

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z Dz. U. 2018 

r. poz. 1990), 
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 
2016, poz.2022). 

 

Oferowany samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową musi być: 
1) wyprodukowany w 2019 r.,  

2) wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw i roszczeń osób trzecich. Za wszelkie 
ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do samochodu wraz ze specjalistyczną 

zabudową ponosi pełną odpowiedzialność Wykonawca. 
 

Dla oferowanego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową Wykonawca winien: 

1) zapewnić pełny serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi na zasadach 
określonych  w pkt. 8 tabeli E niniejszego załącznika, 

2) dostarczyć Zamawiającemu świadectwo homologacji  samochodu wraz ze specjalistyczną 
zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu jako 

specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniejszej niż 3 osoby - wydane zgodnie  z 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 

przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1475), 
3) dostarczyć do oryginał faktury zakupu samochodu bazowego do zabudowy w przypadku, 

gdy Wykonawca nie jest producentem samochodu bazowego - do celów dowodowych 

(wglądu) dla organu rejestrującego samochód. Oryginał faktury zakupu samochodu po 
zarejestrowaniu samochodu zostanie przez Zamawiającego zwrócony  Wykonawcy.   

 
 

Oferowany samochód specjalny winien posiadać specjalistyczną zabudowę składającą się części 
przeznaczonej dla: 

1) kierowcy i pasażerów,  

2) przedziału biurowego, 
3) przedziału magazynowego. 

 
Dla wykonanej specjalistycznej zabudowy Wykonawca winien zapewnić pełny serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny  na zasadach określonych w pkt. 9-11  tabeli F niniejszego załącznika. 

 



Ocena oferowanej zabudowy specjalistycznej samochodu dokonana zostanie na podstawie 

załączonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zabudowy obejmującej: projekt rysunkowy 

oraz opis wykonania specjalistycznej zabudowy samochodu. 

 

Projekt rysunkowy winien być wykonany w formacie PDF  oraz dostarczony Zamawiającemu na 

nośniku CD  oraz  w wersji papierowej. Projekt winien składać się z  dwóch części obejmującej 

wykonanie przedziału:  

1) magazynowego oraz  

2) biurowego  

 

-z uwzględnieniem rozmieszczenia elementów wyposażenia meblowego, elementów instalacji 

elektrycznej (np. akumulatorów dodatkowych, przetwornic napięcia, gniazd zasilania, lamp itp.) 

sposobu zabudowy przedziału magazynowego z rozmieszczeniem specjalistycznego wyposażenia 

kontrolnego  oraz innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji dźwiękowej, 

świateł uprzywilejowania itp.). 

 
Opis wykonania specjalistycznej zabudowy samochodu w wersji pisemnej winien obejmować opis 

wykonania wymaganych przedziałów, rozmieszczenia wyposażenia oraz instalacji właściwej dla 

danego przedziału, a także zawierać opis wykonania schematu dodatkowej instalacji elektrycznej.  

 

 

 

Tabela  E – PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHODU 

 

1. 
NADWOZIE - parametry wymagane 

1.1 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji: 2019 

1.2 Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t 

1.3 Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu: „furgon”  częściowo 

przeszklony 

1.4 
Kabina kierowcy trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji 
oferowanego samochodu. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. 

Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach 

1.5 

Wymiary 

przedziału 

przeznaczonego 
do zabudowy: 

długość minimalna: 3 700 mm 

 

wysokość minimalna: 1 800 mm 
 

szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy 

wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych 
 

1.6 Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone 

1.7 Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia minimum 250° 

1.8 

Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. 
Druga szyba zamontowana w przedziale biurowym po prawej stronie samochodu. 

Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub 
uchylenie. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z 

zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu od 50% 

do 75%. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania” 

1.9 

Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta 

pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i 
pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego 

2.  



SILNIK - parametry wymagane 

 

2.1 
Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej 
minimum 2100 cm3. Pojemność silnika musi wynikać z homologacji oferowanego 

samochodu 

2.2 
Moc w KM: minimum 160 KM. Moc silnika musi wynikać z  homologacji 
oferowanego samochodu 

2.3 Norma emisji spalin: minimum Euro 6 

3. 

 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY- parametry wymagane 

 

3.1 Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-cio biegowa 

3.2 Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia 

3.3 System stabilizacji toru jazdy 

4. 

 

UKŁAD KIEROWNICZY- parametry wymagane 

 

4.1 Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

4.2 
Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie 
pionowej 

5. 

 

UKŁAD HAMULCOWY- parametry wymagane 

 

5.1 Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 

5.2 Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane 

6. 

 

KOŁA- parametry wymagane 

 

6.1 Obręcze stalowe min. 16 cali 

6.2 Założone opony letnie na felgach stalowych 

6.3 
Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi z felgami stalowymi wraz z 

pełnowymiarowym kołem zapasowym 

7.  



DODATKOWE WYPOSAŻENIE- parametry wymagane 

 

7.1 Autoalarm 

7.2 Centralny zamek sterowany pilotem 

7.3 Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser 

7.4 Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną 

7.5 Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera 

7.6 Instalacja radiowa  składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników 

7.7 Elektryczne regulowane lusterka boczne 

7.8 Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy 

7.9 Reflektory halogenowe przednie 

7.10 Przednie światła przeciwmgłowe 

7.11 Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie 

7.12 Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy 

7.13 
Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki 
antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian  

7.14 

Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą 

izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o 
prędkości spalania nie większej niż 100mm/min. 

7.15 

 

Trójkąt ostrzegawczy- 1 szt. 
Gaśnica do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana  w 

kabinie kierowcy- 1 szt. 
Gaśnica do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w 

przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy – 2 szt.  

Podnośnik do kół wraz z kluczami- 1 zestaw. 
Apteczka samochodowa- 1 szt. 

 

7.16 2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami 

8. 

 

SERWIS, GWARANCJA - parametry wymagane 

Stacje 
obsługi 

samochodu 
bazowego 

Zamawiający wymaga minimum jednej autoryzowanej stacji obsługi samochodu 
(ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc 

od granic administracyjnych miasta. 

Okres 

gwarancji 

Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne) - nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów.  Oferowany 



mechanicznej okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 

dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi 

pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 
km, licząc od granic administracyjnych miasta. 

 

Okres 
gwarancji na 

nadwozie  

Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze)  - nie mniej niż 36 
miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia 

przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w 
autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w 

miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta. 
 

Okres 

gwarancji na 
perforację 

nadwozia  

Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres 

gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 
dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi 

pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 

km, licząc od granic administracyjnych miasta. 
 

 
 

 

 

Tabela F– WARUNKI SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY SAMOCHODU BAZOWEGO 

Część lub rodzaj 
zabudowy 

 

Warunki specjalistycznej zabudowy (opis wykonania) - 
parametry wymagane 

 

1- Przedział biurowy 

a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo 

zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, 

w ciemnej tonacji. Powłoka antypoślizgowa winna 

pokrywać ściany, siedziska, szafkę do 

przechowywania urządzenia wielofunkcyjnego oraz 

zabudowę meblową na wysokość do 50mm licząc od 

powierzchni podłogi.     

  

b) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji 

termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w 

przedziale biurowym o prędkości spalania nie 

większej niż 100 mm/min. 

 

c) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) 

oddzielająca część przeznaczoną dla kierowcy i 

pasażerów (kabinę kierowcy) od przedziału 

biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy 

wysokości przedziału biurowego. Przegroda 

wykonana z materiału wodoodpornego 

dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju 



zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. 

d) Drzwi boczne, prawe przesuwne z blokadą -  

przeszklone. 

e)    Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych  – 

przesuwna.  

 

f)   Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone 

całkowicie lub częściowo. 

 

g)   Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane                    

w stopniu 50÷75%.  

 

h) Co najmniej cztery miejsca siedzące (siedziska).  

Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej 

ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w 

kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska 

dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na 

prawej ścianie przedziału. Dopuszcza   się   

zastosowanie  siedzisk składanych. Wszystkie 

siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością 

otwierania systemem samoczynnego 

podtrzymywania otwartej klapy siedziska (np. 

poprzez zamontowanie w siedziskach siłowników 

meblowych).   

Siedziska  muszą posiadać poszycie  wykonane              

z    materiału    odpornego   na   zużycie 

mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w 

czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. 

Zastosowana do wypełnienia siedzisk pianka 

(gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T40  i 

grubości 50  mm. 

 

i) Co najmniej cztery oparcia zamontowane pod kątem 

prostym w stosunku do miejsc siedzących (siedzisk).   

Oparcia  muszą posiadać poszycie  wykonane              

z    materiału    odpornego   na   zużycie 

mechaniczne oraz  łatwego do utrzymania w 

czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. 

Zastosowana do wypełnienia oparć pianka (gąbka) 

tapicerska (meblowa) o elastyczności T35  i grubości 



30  mm. 

j) Dwa stoliki o wymiarach długość x szerokość min. 

900 mm x 500 mm pod komputer (laptop), jeden 

przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, 

drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem 

magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy 

siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), 

zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób 

umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian 

działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z 

zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika 

podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien 

umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z 

zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas 

jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. 

Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie może 

prowadzić do wystawania elementów służących 

zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz 

wystawania ponad powierzchnię blatu stolika. 

Również maskownica otworu na przewód do 

zasilania laptopa nie może wystawać poza stronę 

wierzchnią stolika oraz wystawać ponad 

powierzchnię blatu stolika.  Element służący do 

zamknięcia laptopa pod płytą stołu po  otwarciu i 

rozłożeniu powinien  tworzyć dodatkową, stabilną 

oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do 

położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy 

kolejnego inspektora. Każdy ze stolików wyposażony 

w minimum  w 1 szufladę do przechowania 

materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, 

długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4  

itp.). Każdy ze stolików wyposażony w minimum w 2 

otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający 

przełożenie przewodu zasilającego laptopa.  

Wytrzymałość stolików na obciążenie - minimum 30 

kg. 

 

k) Na lewej ścianie bocznej przedziału, między 

siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na 

klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia 

wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o 



wymiarach wysokość x szerokość  x głębokość: ok. 

500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością 

przechowywania materiałów eksploatacyjnych 

(papieru kserograficznego, toneru do urządzenia 

wielofunkcyjnego). Konstrukcja szafki powinna 

uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia 

wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia 

przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu 

pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie 

urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania 

dodatkowych czynności. Szafka winna być 

wyposażona w dwie półki, w tym jedną zamykaną 

drzwiczkami półkę na spodzie szafki (do 

przechowywania papieru kserograficznego), druga 

półka o wymiarach długość x szerokość ok. 500mm 

x 430mm (z możliwością regulacji wysokości półki za 

pomocą otworów meblowych wykonanych po 

stronie wewnętrznej szafki oraz metalowych 

wsporników (kołków) meblowych z kołnierzem o 

średnicy 5mm) – do położenia na niej urządzenia 

wielofunkcyjnego. Szafka zamykana roletą 

przesuwną wyposażoną w zamek meblowy. 

 

l) Przedział biurowy wyposażony w jedną,  trwale 

zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na 

klucz) i ukrytą np. w schowku pod siedziskiem osób 

kontrolujących.  

 

m) Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy 

od magazynowego - od strony przedziału biurowego 

zainstalowany w trzech rzędach (w części środkowej 

przedziału biurowego) zestaw szafek oraz szuflad  

zamykanych drzwiczkami.  

 
W pierwszym rzędzie liczonym od dachu pojazdu: 

zestaw trzech szafek bez półek zamykanych 

drzwiczkami do przechowywania w nich 

segregatorów dla dokumentów formatu A4. 

W drugim rzędzie  zestaw dwóch  zamykanych 

szuflad. Każda z  szuflad posiada wewnętrzną  

przegrodę dzielącą półkę na dwie równie części. 



 

W trzecim rzędzie, od strony lewej: jedna szafka 

zamykania drzwiczkami, bez wewnętrznej szuflady 

umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów 

dla dokumentów formatu A4. Od strony prawej, 

dwie szuflady o równej wysokości, zamykane 

drzwiczkami.  

 

Pomiędzy szafką a dwoma szufladami zamontowana  

otwarta szafka  bez  drzwiczek  i szuflad  

umożliwiającą  przechowywanie w niej 

segregatorów dla dokumentów formatu A4. Otwarta 

szafka posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem 

segregatorów  w czasie jazdy.  

 
n) Szafki i szuflady (z wyjątkiem otwartej szafki) 

zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, 

uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się 

podczas jazdy. Wszystkie szafki i szuflady  

wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie 

szafki i szuflady zamykane na klucz wyposażone w 

zamki zamykane i otwierane jednym kluczem. 

 

o) Między ścianą lewą a zaistalowanym w części 

środkowej zestawem szafek oraz szufladami  

niezabudowana otwarta półka  z wieszakiem do 

przechowywania odzieży. 

 
p) Między ścianą prawą a zainstalowanym w części 

środkowej zestawem szafek oraz szufladami  

niezabudowana otwarta półka z jednym gniazdem  

230V oraz z jednym gniazdem 12V typu 

„zapalniczka”. 

 
q) Oświetlenie przedziału biurowego w reflektory typu 

LED umieszczone w górnej części przedziału 

biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami 

pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - 

kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w 

suficie przedziału biurowego). Dodatkowe 

oświetlenie z lampek biurkowych LED  o strumieniu 

świetlnym  minimum 120 lm (na elastycznym 



wysięgniku)  zamontowanych po minimum 1 szt. 

przy poszczególnych stolikach. 

 

r) Zintegrowany, dotykowy panel sterowania,  

zapewniający: 

 -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu 

oraz oświetleniem wewnętrznym pojazdu, 

 -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego 

przedziału, 

 -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą 

agregatu prądotwórczego w przedziale 

magazynowym, 

-wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury 

zewnętrznej, 

 –kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych  

akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją 

niskiego poziomu ich naładowania, 

-zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim 

rozładowaniem z odcięciem zasilania przy  

napięciu 11,5 V.  

s) Zamontowane w przedziale meble wykonane z 

materiałów wodoodpornych, dopuszczonych do 

stosowania w tego rodzaju  zabudowie zgodnie z 

wymaganymi atestami. Kolor okleiny meblowej – 

popielaty. 

t) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką. 

u) W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach 

przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed 

słońcem.  Sposób montażu rolet pozwalający na 

swobodne podnoszenie lub opuszczenie  rolet.   

v) Chowane w podłodze, minimum 4 punkty do 

mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za 

pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. 

Punkty mocujące w przypadku nie używania do 

mocowania ładunku nie powinny wystawać  z podłogi 

tworząc z nią jednolitą powierzchnię. 

 

2- Przedział  a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo 



magazynowy zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.  

 

b) Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a 

przedziałem magazynowym po stronie przedziału 

magazynowego  zabudowana otwartymi półkami  oraz 

zamykanymi szafkami, wyposażonymi w zamki 

samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte półki 

wyposażone w uchwyty umożliwiające 

unieruchomienie przewożonych urządzeń i 

wyposażenia za pomocą linek lub pasów. Konstrukcja 

półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu 

aluminiowym z możliwością zmiany wysokości 

położenia półek. Ściana działowa wykonana  z 

materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki  

z pracującego agregatu prądotwórczego. 

c) Przewidziane miejsce do przewożenia testera 

diagnostycznego opisanego w tabeli G niniejszego 

załącznika w opakowaniu z tworzywa sztucznego  o 

wymiarach nie większych niż: 

580mmx480mmx270mm.  

 
d) Przewidziane miejsce do  przewożenia dymomierza 

diagnostycznego   opisanego w tabeli G niniejszego 

załącznika o wymiarach nie większych niż: 

460mmx200mmx480mm. Umiejscowienie urządzenia 

umożliwia jego łatwe i szybkie użycie np. za pomocą 

zainstalowanych prowadnic. 

 
e) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum 

cztery pachołki drogowe, w tym:  

- 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: 

długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 

670 mm, 

- 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 

390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm. 

 

f) W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego 

niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi 

przenośne i płyty równoważące wysokość wag 

przenośnych: 

- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach 



jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 

mm x 525 mm x 90 mm, 

- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat 

równoważących wysokość wag przenośnych o 

wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 

mm x 525 mm x 90 mm. Wnęki winne być 

wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) 

uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie się wagi 

lub płyty w czasie jazdy.  

Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (szacowany na ok. 25 

kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie 

zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie 

nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty 

równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. 

aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt 

równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc 

do ich przechowania wykonana ze stelażu 

aluminiowego. 

 

g) Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym 

osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. 

Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do 

zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana 

do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu 

wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę 

poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie 

wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. 

System opróżniania zbiornika na zużytą wodę nie 

wymaga demontażu tego zbiornika.  

 

h) Zabudowa ścianek oddzielających przedział 

magazynowy od przedziału biurowego z materiałów 

wygłuszających i dźwiękoszczelnych. 

 
i) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką. 

 

j) Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na 

odzież. 

 
k) 2 szt. reflektorów typu LED umieszczone w górnej 

części, po lewej i prawej stronie przedziału 

magazynowego do jego oświetlania po otwarciu drzwi 

bocznych. Reflektory LED  o strumieniu świetlnym  



minimum 120 lm. 

 

3- Instalacja grzewcza           

i wentylacyjna 

a) Niezależny od silnika programowalny system 

ogrzewania przedziału biurowego z możliwością 

ustawienia temperatury w przedziale i termostatem 

(układ wydechowy systemu ogrzewania winien być 

tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie 

powodował przedostawania się spalin do przedziału 

biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). 

System ogrzewania o mocy minimum 3,5 kW. System 

sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale 

biurowym. 

 

b) Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu 

ogrzewania, rozmieszczone równomiernie w 

przedziale biurowym, zapewniające jednakową 

temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy 

wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego 

zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem 

ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. 

Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być 

umieszczone bezpośrednio przy siedziskach 

przeznaczonych dla kontrolujących. 

 
 

4-Instalacja elektryczna 

a) Zespół 2 szt. dodatkowych, bezobsługowych 

akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją 

termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie 

zainstalowanego w samochodzie) o łącznej pojemności 

minimum 240 Ah. Do zestawu akumulatorów 

podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, 

zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej 

sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach 

napięcia 230 V (o mocy minimalnej 2300 WAT) wraz z 

instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie 

wewnętrznych odbiorników prądu (dwa (laptopy), 

urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester 

diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator). 

Zamontowana instalacja powinna umożliwiać 

jednoczesne użytkowanie wszystkich wymienionych 

urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód 



urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi 

spadkami napięcia. Zabudowa akumulatorów  

zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów. 

Uwaga: zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje 

się do wypożyczenia wykonawcy na czas 

wykonywania zabudowy 1 zestawu przewidywanych 

do użytku urządzeń w celu przeprowadzenia testów. 

 

b) Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ 

ładowania opisany w lit. d, ładowanie zespołu dwóch 

dodatkowych akumulatorów żelowych oraz 

użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa 

komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi 

przenośne, tester diagnostyczny oraz dymomierz 

opisany w tabeli G niniejszego załącznika, klimatyzator 

dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). 

Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym 

jego wysuwanie  oraz wyjmowanie (na zewnątrz 

samochodu) na czas niezbędnych napraw lub 

tankowania paliwa. Sposób zabudowy agregatu winien 

przewidywać swobodny dostęp do elementów 

sterujących agregatem.   Agregat winien posiadać 

wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie 

akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w 

agregacie. Podczas pracy generatora możliwość 

użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń 

jednocześnie. Układ wydechowy generatora 

prądotwórczego winien być tak skonstruowany i 

umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się 

spalin do przedziału biurowego i magazynowego. 

Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi 

tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych 

pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową 

mocowaną do podłogi pojazdu. Zamontowane kratki 

wentylacyjne nie mogą powodować blokowania 

odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu. Sposób 

wbudowania kratek wentylacyjnych powinien 

uwzględniać zabezpieczenie pojazdu przed korozją. 

Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

zamontował agregat marki Honda model EU30Is 

znajdujący się na stanie Zamawiającego. 



Agregat zostanie przekazany do zabudowy 

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Parametry agregatu zawarto 

w opisie w pkt. c niniejszego załącznika. 

 

c) Generator prądotwórczy  o mocy minimalnej min. 2,8 

kVA (w pracy ciągłej) i maksymalnej min. 3,0 kVA (w 

pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V, 50Hz, 

prąd znamionowy min. 7A  wyposażony w elektrozawór 

odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej 

temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. 

Silnik benzynowy, czterosuwowy. Zautomatyzowany 

system uruchamiania i wyłączania ssania, nie 

wymagający obsługi przez użytkownika. Czas pracy bez 

tankowania przy pełnym obciążeniu minimum 6 godzin. 

Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. 

Generator obudowany i wyciszony – maksymalny 

poziom mocy akustycznej 92 dB (A). Generator winien 

pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie 

uruchamiany z przedziału biurowego. Podczas pracy 

generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i 

ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory 

dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a 

także zapewnić użytkowanie zainstalowanych 

odbiorników prądu, w tym dla testera diagnostycznego 

oraz dymomierza  opisanego w tabeli G niniejszego 

załącznika. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie 

odbywać się automatycznie z przetwornicy. 

Zastosowany generator prądotwórczy spełnia wymogi 

przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dla tego 

typu urządzeń. Potwierdzeniem spełniania powyższych 

wymogów jest deklaracja zgodności wystawiona 

zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 

sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze 

zm.), potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 

2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 

2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument 

potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik 

agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE.  

 

d) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch 



akumulatorów dodatkowych na postoju przy 

podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem 

zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym 

w bocznej ścianie samochodu.  

Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania 

akumulatorów żelowych. 

 
Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie 

realizowane z generatora prądotwórczego opisanego w 

lit. b i c. Alternator zamontowany w pojeździe musi 

zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno 

akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów 

dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. 

Zamawiający wymaga  dostarczenia 1 szt. przewodu do 

ładowania z zewnętrznego źródła zasilania  o długości 

minimum 10 m. 

 

e) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy 

podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub 

uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z 

zabezpieczeniem przeciwpożarowym.  

 

f) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału 

biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym 

użyciem. 

 

g) 8 szt. gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania 

urządzeń biurowych oraz 2 szt. gniazd 230V w 

przedziale magazynowym. 1 szt. gniazda 

samochodowego 12V typu „zapalniczka” w przedziale 

magazynowym oraz 2 szt. gniazd tyou „zapalniczka” 

12V w przedziale biurowym, w tym 1 szt. gniazda 12V 

zasilane poza wyłącznikiem głównym do ładowania 

latarki między prawą ścianą a zaistalowanym w części 

środkowej zestawem szafek oraz szufladami.   

 
h) 8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 12V typu 

„zapalniczka” zainstalowane w przedziale biurowym  

poniżej poziomu stolików na ścianach działowych. 1 

szt. gniazda RJ-45 zainstalowanego w przedziale 

biurowym powyżej poziomu stolików na ścianach 

działowych. 



 

i) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 

zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie 

minimalnie 5 urządzeń tj.: urządzenia 

wielofunkcyjnego, dwóch komputerów (laptopów), 

testera diagnostycznego oraz dymomierza opisanego w 

tabeli G niniejszego załącznika  - poprzez 

zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do 

pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na 

urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna 

być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie 

ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku 

- stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym 

miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez 

podłączenie do gniazd RJ-45.  Siecią wewnętrzną 

zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy 

stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być 

wyprowadzony port USB PrintServer’a do podłączenia  

urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego 

interfejsu sieciowego. Router powinien być 

zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do 

niego posiadać swobodny dostęp. 

 

j) Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w 

samochodzie przetwornicy. 

5- Sygnalizacja 
dźwiękowa 

Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym 

tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem 

wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, 

stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu 

samochodowego uprzywilejowanego.  

W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego 

zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami 

dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego - 

odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla 

kierowcy samochodu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze 

winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia dla pojazdu 

samochodowego uprzywilejowanego.  

6- Sygnalizacja świetlna           a) Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów 



i oznakowanie pojazdu zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, 

zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej 

części samochodu po jego lewej i prawej stronie. 

 

b) Belka świetlna z dwoma lampami w technologii LED 

koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały 

na dachu centralnie z przodu samochodu, z 

podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy 

czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z 

przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym 

w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 

2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej 

inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji 

Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).  

 

c) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na 

przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny 

barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami 

świetlnymi. 

 
d) Belka świetlna z  dwoma lampami w technologii LED  

koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały 

na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w 

tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów 

słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA 

PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, 

„ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” -  z możliwością 

zaprogramowania minimum 50 komunikatów w 

różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, 

angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do 

zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica 

winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie 

szyldu podświetlanego  „INSPEKCJA TRANSPORTU 

DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do 

tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie 

rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania 

komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej 

zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w 

kabinie kierowcy.  Sposób montażu winien 

zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem 



panelu sterowania tablicy tekstowej.  

 

e) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej, opasujący 

pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, 

znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną 

krawędzią okien, a progiem samochodu. 

 

f) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” 

barwy białej, umieszczony po obu stronach 

samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. 

 
g) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na 

bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii 

samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z 

folii samoprzylepnej, odblaskowej.  

 
h) Znak (logo) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć 

dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach  - link dotyczący sposobu oznakowania: 

http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-
oznakowania-przedsiewziec.html. 

 
Sposób umiejściowienia loga Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach   ustalony w drodze uzgodnienia z  

Zamawiającym. 

 

 
i) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” 

barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych 

drzwiach. Z przodu samochodu napis odwrócony 

(lustrzany). 

7- Kolor nadwozia 

 

Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z 

obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze 

ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony 

kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) 

w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze 

ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html


kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej 

inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu 

Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).  

8- Dodatkowe 

wyposażenie związane  z 
zabudową  

a) Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający 

nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego 

o wydajności chłodzenia minimum 2,5 kW zasilany z 

agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. 

System sterowania klimatyzatorem dachowym 

zainstalowany w przedziale  biurowym lub z pilota 

bezprzewodowego. System winien posiadać 

zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z 

akumulatorów dodatkowych, żelowych. 

 

b) Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB z 

modulacją AM/FM.  

 
c) Urządzenie do wybijania szyb  samochodowych  -

młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki. 

 
d) Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. 

Dopuszcza się nóż do cięcia pasów zintegrowany z 

urządzeniem do wybijania szyb samochodowych. 

 

9- Okres gwarancji na 
wykonaną zabudowę 

Nie mniej niż 36 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w 

miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego. 

Czas reakcji wykonawcy od czasu zgłoszenia przez 

zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin. 

Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od 

wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. 

10- Okres gwarancji na 
składniki wyposażenia 

technicznego, w tym 
urządzenia i przyrządy  

Nie mniej niż 24 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w 

miejscu użytkowania samochodu przez zamawiającego. 

Czas reakcji wykonawcy od czasu zgłoszenia przez 

zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin. 

Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od 

wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat 

11- Serwis gwarancyjny            

i pogwarancyjny  
wykonanej zabudowy 

Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania 

samochodu przez Zamawiającego. 

12- Homologacja 

samochodu 
zabudowanego 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa 

homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu 



skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdu, jako 

specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniej niż 3 

osoby - wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 

samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów 

wyposażenia lub części.  

 
 

Propozycja wykonania dostawy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową musi być 
zgodna z możliwościami konstrukcyjnymi samochodu, niepowodująca przekroczenie dopuszczalnych 

parametrów technicznych pojazdu. Szczegółowe rozwiązania powinny być ustalone pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia.    
 

W trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania                                     
z przedstawicielami Zamawiającego,  szczegółów rozmieszczenia wszystkich montowanych             

w samochodzie urządzeń technicznych i elementów wyposażenia,w tym specjalistycznego 

wyposażenia kontrolnego. 
  

 
 

 

Tabela G– OPIS SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA KONTROLNEGO  

 

Opis specjalistycznego wyposażenia kontrolnego 
- parametry wymagane 

 

Ilość  
– szt. 

 
Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. tester diagnostyczny 

umożliwiający diagnozowanie układów bezpieczeństwa (w tym 

hamulcowych), kontroli emisji spalin (SCR), urządzeń rejestrujących 

(w tym tachografów) oraz elektroniki pokładowej dla pojazdów 

silnikowych. 

 

Tester diagnostyczny powinien składać się z: 

1) interfejsu diagnostycznego wraz z oprogramowaniem 

w języku polskim, 

2) przewodów połączeniowych typu “multipin”  do 

połaczeń bezpośrednio do samochodów ciężarowych, 

ciągników siodłowych, układów hamulcowych w 

naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co 

najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, 

MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, 

VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS 

 

1 szt. 



 

Tester diagnostyczny musi zapewniać poniższe funkcjonalności 

umożliwiające: 

1) diagnozowanie układów bezpieczeństwa, kontroli emisji 

spalin oraz elektroniki pokładowej pojazdów ciężarowych, 

przyczep, naczep i autobusów, w tym co najmniej 

następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, 

MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, 

IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS. 

2) diagnozowanie możliwie największej ilości układów 

hamulcowych stosowanych w naczepach i przyczepach, w 

tym co najmniej następujących producentów: HALDEX, 

WABCO, KNORR, 

3) rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek zapisanych w 

pamięci sterowników kontrolowanych pojazdów,  

4) zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach 

sterujących w zakresie aktualnego faktycznego przebiegu 

pojazdu na podstawie zużycia paliwa i zapisów w układach 

takich jak EBS, 

5) sprawdzenie poprawnego działania układu selektywnej 

redukcji katalitycznej SCR (Ad-blue), 

6) sprawdzenie czujników ruchu KITAS, 

7) zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografów, w 

tym co najmniej następujących producentów: 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE (VDO), STONERIDGE 

ELEKTRONICTS,ACTIA, EFAS, 

8) kompatybilność z przystawką do stanowiska rolkowego 

CTCII Roller Interface Module znajdującego się na 

wyposażeniu mobilnej linni diagnostycznej użytkowanej 

przez Zamawiającego. 

 

Oprogramowanie testera diagnostycznego powinno umożliwiać: 

1) generowanie raportów diagnostyki z możliwością 

dokonania ich wydruku, 

2) tworzenie indywidualnych kont dla poszczególnych 

użytkowników, 

3) synchronizację grup użytkowników „on-line”, 

4) wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-line” w 

ramach grupy użytkowników, 

5) komunikację bezprzewodową np. poprzez bluetooth. 

 



Zamawiający wymaga zainstalowania w testerze diagnostycznym 

dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem 

Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z 

dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby 

licencja do używania dedykowanego oprogramowania 

zainstalowanego w testerze diagnostycznym była udzielona na czas 

nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji oprogramowania przez 

minimum 1 rok. Po upływie tego okresu tester diagnostyczny 

powinnien zachować swoją funkcjonalność dla ostatniej wersji 

oprogramowania. 

 

Dodatkowe wymagania dla testera diagnostycznego: 

1)  zasilany elektrycznie, prądem  o napięciu w zakresie  od 

100 V do 240V, 

2) wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie 

akumulatorowe, 

3) możliwość pracy w niekorzystnych warunkach 

pogodowych  (ochrona prądowa minimum IP 54), 

4) możliwość pracy w przedziale temperatur od -5 do +40 

stopni Celsjusza, 

5) przechowywanie w temperaturze  w przedziale od -10 do 

+50 stopni Celsjusza, 

6) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między 

elementami wchodzącymi w skład testera np. poprzez 

bluetooth, 

7) zabezpieczenie dostępu do Internetu przez WLAN, 

8)      zabezpieczenie komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: 

w tym drukarką, dyskiem zewnętrznym, 

9)      wyposażenie w przewód USB, 

10) wyposażenie w przemysłowy tablet PC min. 10 cali z 

ekranem dotykowym oraz wirtualną klawiaturą do 

obsługi oprogramowania testera diagnostycznego oraz  

zdalnej komunikacji, a także do wyświetlania wyników 

przeprowadzonych odczytów kontrolnych, 

11) wyposażenie w  zestaw przewodów połączeniowych do 

samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, 

układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz 

autobusów, w tym co najmniej następujących marek: 

DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, 

RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, 

SOLARIS,  



12) wyposażenie w adapter służący do podłączenia z 

tachografem,  

13) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji 

elektronicznej na nośniku CD, 

14) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim wersji 

papierowej, 

15) wyposażenie w opakowanie z tworzywa sztucznego do 

przechowywania testera diagnostycznego i jego 

elementów składowych. 

 

Tester diagnostyczny winien być przechowywany w opakowaniu  o 

wymiarach nie większych niż: 580 mm x 480 mm x 270 mm – celem 

przechowywania go w dedykowanej  części magazynowej samochodu 

specjalnego. 

 

Okres gwarancji na dostarczony tester diagnostyczny: nie mniej niż 

24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od 

wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa 

wzorcowania dla oferowanego testera diagostycznego.  

 

Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. dymomierz 

diagnostyczny  dla silników wysokoprężnych (diesla) do kontroli 

zadymienia spalin.  

 

Dymomierz diagnostyczny powinien zapewnić kontrolę zadymienia 

spalin z zachowaniem poniższego zakresu pomiarowego: 

1)        czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania 

komory): maksymalnie do 5 minut od chwili 

uruchomienia dymomierza, 

2)        możliwość kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od 

0 do 300 stopni Celsjusza, 

3)        liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM:  od 0 do 

10000 rpm, 

4)        współczynnik pochłaniania światła: od 0 do 9,99 K [m-

1], 

 

Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego: 

1) zasilany elektrycznie, prądem  o napięciu do 230V, 

2) wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie 

1 szt. 



akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem 

zewnętrznym, 

3) możliwość pracy w przedziale temperatur: od +5 do +40 

stopni Celsjusza, 

4) przechowywanie w temperaturze  w przedziale: od -10 

do +60 stopni Celsjusza, 

5) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między 

elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. 

poprzez bluetooth,   

6) elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz 

zerownia ustawień, 

7) urządzenie dostosowane  do różnych typów rur 

wydechowych  pojazdów, 

8) zapewnienie możliwości przenośnej pracy dymomierza 

po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części 

magazynowej samochodu. 

 

 Dymomierz diagnostyczny powinien być wyposażony w: 

1)       komorę o rzeczywistej długości maksymalnie do: 

200mm, 

2)        port szeregowy o standardzie  RS232 dla transmisji 

danych do zewnętrznego komputera, 

3)        wąż gumowy o długości min. 1000mm (wraz z uchytem) 

i sondą o długości min. 270mm do umieszczania w rurze 

wydechowej samochodu,  

4)        instrukcję obsługi w języku polskim w wersji 

elektronicznej na nośniku CD, 

5)        instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej. 

 

 

Dymomierz o wymiarach nie większych niż: 460 mm x 200 mm x 480 

mm – celem przechowywania w dedykowanej części magazynowej 

samochodu specjalnego. 

 

 

Zamawiający wymaga zainstalowania w dymomierzu dedykowanego 

oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub 

wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym 

oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do używania 

dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w dymomierzu 

była udzielona na czas nieoznaczony. 



Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej 

niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być 

uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa zgodności 

CE dla oferowanego dymomierza. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

   WAT.272.3.1.2019                                                                ZAŁĄCZNIK NR 2 do siwz 
 

 

 
 

 
 

   (pieczęć WYKONAWCY) 

  

     Do: 

            WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO 

w Katowicach 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia                         
29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu 

 

 

Ja: 
.............................................................................................................................................. 
                                       (wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji) 

 

 

reprezentując Wykonawcę:  
 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania 
oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w 
zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG) 
 

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

 
 

jako:  
 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe) 

 
 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego 

laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu 

Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam/y*, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   rozdziale 8.1.2 druku specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu  

 

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

      

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

         (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  
         upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 

 



 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam/y*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w rozdziale 8.1.2 druku specyfikacji istotnych warunków udziału                                               

w postępowaniu  polegam na zasobach następującego/ych* podmiotu/ów*:  

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

           ……………………………………………………………… 
                                                                     (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                         do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
Uwaga: 

1. Tą część wypełnia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust. 1 i 
2 ustawy Pzp.   

2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez Wykonawcę - zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy Pzp wymaga się 
złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego 
zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności. Przykładowe rozwiązanie znajduje się w załączniku nr 6 do siwz.   

3.  W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do 
wykluczenia tego podmiotu z postępowania – propozycja w załączniku nr 3 do siwz 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

          …………………………………………………………… 
   (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                         do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 

 

 

Uwagi: 
* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



WAT.272.3.1.2019                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 3 do siwz 

 
 

 

 
 

 
   (pieczęć WYKONAWCY) 

  
     Do: 

            WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  

TRANSPORTU DROGOWEGO 
w Katowicach 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia                         

29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące braku podstaw do 

wykluczenia   z postępowania 

 
 

Ja: 

.............................................................................................................................................. 
                                          (wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji) 

 

 
reprezentując Wykonawcę:  

 
.............................................................................................................................................. 
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania 
oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w 
zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG) 

 

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

 
jako:  

 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe) 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego 

laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu 

Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

 

Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

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

       …………………………………………………………… 
                 (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  
             upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy) 

 

 



Oświadczam/y*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……………………………………………………………………………………………………… ustawy Pzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24         

ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp). 

 

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

Pzp podjąłem/podjęliśmy* następujące środki naprawcze – stanowiące załącznik do niniejszego 

oświadczenia: 

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

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

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

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

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

 

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

       …………………………………………………………… 
                   (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  
                upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

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

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

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

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

 

       …………………………………………………………… 
                  (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby 
              upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy) 

Uwaga: 

1. Tą część wypełnia Wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust. 1 i 
2 ustawy Pzp.   

2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez Wykonawcę - zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy Pzp wymaga się 
złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego 
zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności. Przykładowe rozwiązanie znajduje się w załączniku nr 6 do siwz.   

3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do 
wykluczenia tego podmiotu z postępowania – ww. fragment oświadczenia. 

 
 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

podwykonawcą/ami*:  

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

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

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

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

       …………………………………………………………… 
            (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby   
              upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

          …………………………………………………………… 
   (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                         do reprezentowania  Wykonawcy) 
 

 

 

 
 
Uwagi: 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



WAT.272.3.1.2019                                                              ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 
 

 

 
 

 
 

   (pieczęć WYKONAWCY) 

  

     Do: 

            WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO 

w Katowicach 
 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
 

 
Ja: 

.............................................................................................................................................. 
                                          (wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji) 

 

 
reprezentując Wykonawcę:  

 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania 
oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w 
zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG) 

 

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

adres skrzynki e- mail: ..................................................nr faksu  : ......................................... 
 

 

jako:  
 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe) 

 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego 

laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu 

Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje: 

 

- oferuję/my* wykonanie  dostawy przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do dnia: 31.07.2019 r.  

 
Uwaga: W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) w górnej części 
formularza ofertowego wypełnia ją „lider”/Wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy 
wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych Wykonawców składających ofertę wspólną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lp. Wykonawca w 
konsorcjum/nazwa firmy 

Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu 
rejestrowego, NIP,PESEL,REGON,CEiDG/KRS 
Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum 

  
 

 

  
 

 

 

1) w cenie: 

 
netto:……………………………….………… zł,  

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

 

podatek VAT:……………………… zł,  
 

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

brutto „Cb”:………………………………… zł,  

 
słownie: ………………………………………………………………………………………zł, 

 

 
2) z okresem gwarancji: 

 
a) mechanicznej na samochód „Gp”: ………………………………………………… miesięcy, 

 
b) na specjalistyczną zabudowę samochodu „Gk”: ……………………………… miesięcy, 

 
 

3) z liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej 

wyposażenia „Ps” : ………………………, 
 

4) w wysokości zużycia energii przez samochód „We”: ……………………… MJ/km (otrzymany 
jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi                          

w  świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu silnikowego (cykl mieszany) i 

wartości energetycznej paliwa równej  36MJ/l (dla oleju napędowego), 
 

 
5) o poniższych parametrach techniczno-użytkowych (tabela H), warunkach specjalistycznej 

zabudowy samochodu bazowego (tabela I) oraz specjalistycznym wyposażeniu kontrolnym 

(tabela J): 
 

 
TABELA  H - Parametry techniczno-użytkowe samochodu bazowego 

przeznaczonego do zabudowy 

 
 

Marka (producent) samochodu : ………………………………………………………………………………………………  
 

 

Model, typ  i nazwa handlowa samochodu: 
 

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

 

 

Lp. 

 

Wymagany parametr 
 techniczno-użytkowy  

 

 

Oferowany parametr  
techniczno-użytkowy 



1. 

 

                                                      NADWOZIE 

 

1.1 

Samochód fabrycznie nowy, rok 

produkcji 2019 

Samochód fabrycznie nowy: 

…………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

rok produkcji: ………… 

1.2 
Dopuszczalna masa całkowita do             

3,5 t 

Dopuszczalna masa całkowita do ………………t            

1.3 

Nadwozie zamknięte o konstrukcji 
samonośnej typu „furgon”, częściowo 

przeszklony 

Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej 
typu „furgon” , częściowo przeszklony: 

 

…………………………………………………….. 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

1.4 

Kabina kierowcy trzymiejscowa, liczba ta 

musi wynikać z homologacji 

oferowanego samochodu 

Kierownica musi znajdować się po lewej 

stronie. Siedzisko kierowcy z regulacją w 
trzech płaszczyznach 

Ilość miejsc siedzących w kabinie kierowcy: 

…………………… wynikająca z homologacji 

oferowanego samochodu 

Położenie 

kierownicy:………………………………………. 

Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech 

płaszczyznach:…………………………………………… 

                   (tak, nie- wpisać właściwe) 

 

1.5 

Wymiary 
przedziału 

przeznaczonego 

do zabudowy: 

długość minimalna:  
3 700 mm 

 

 
długość minimalna:………………………………mm 

wysokość minimalna:  
1 800 mm 

 

 
wysokość minimalna:……………………………mm 

 

szerokość minimalna: 
1 700 mm, mierzona 

pomiędzy wewnętrznymi 
powierzchniami ścian 

bocznych. 

 
szerokość minimalna: …………………………… mm, 

mierzona pomiędzy wewnętrznymi 
powierzchniami ścian bocznych. 

1.6 

Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu 
z blokadą, przeszklone  

Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z 
blokadą, przeszklone: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

1.7 

Drzwi tylne pełne (bez szyb) 

dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia 
minimum 250° 

Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Kąt otwarcia min ………………………°. 

1.8 

Dwie szyby po lewej stronie samochodu, 

przeciwległe do drzwi przesuwnych. 
Druga szyba zamontowana w przedziale 

biurowym po prawej stronie 

Ilość szyb w oknie po lewej stronie samochodu 

przeciwległa do drzwi przesuwnych: 
…………………… szt. 

 



samochodu. Co najmniej jedna szyba z 

możliwością otwierania poprzez 

odsunięcie lub uchylenie. Przeszklenie 
ścian bocznych samochodu w przedziale 

biurowym z zastosowaniem wyłącznie 
szyb termicznych i przyciemnianych w 

stopniu w stopniu od 50% do 75%. 

Szyby przyciemnione technologią 
„przydymiania” lub „oklejania” 

Ilość szyb z możliwością otwierania poprzez 

odsunięcie/uchylenie* ………………… szt. 

 
Przeszklenie ścian bocznych samochodu w 

przedziale biurowym z zastosowaniem 
wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych 

w stopniu: 

 
……………………………………….% 

 
Szyby przyciemnione technologią 

„przydymiania” / „oklejania”  
………………………………………. 

    (wpisać właściwe) 

1.9 

Nadwozie lakierowane w technologii 
zgodnej z obowiązującą u producenta 

pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z 

tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i 
pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa 

bagażnika) koloru białego 

Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z 
obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze 

ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, 

drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne 
(pokrywa bagażnika) koloru białego: 

…………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

2. 
 

                                                        SILNIK  

2.1 

Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany 

olejem napędowym o pojemności 
skokowej od minimum: 2100 cm3. 

Pojemność silnika musi wynikać z 
homologacji oferowanego samochodu 

Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem 

napędowym: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Pojemność skokowa: ………………… cm3 
wynikająca z homologacji oferowanego 

samochodu: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

2.2 

Moc w KM minimum: 160 KM. Moc 

silnika musi wynikać z  homologacji 
oferowanego samochodu 

 

Moc silnika: ………………… KM 
wynikająca z homologacji oferowanego 

samochodu: 
……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

2.3 
 

Norma emisji spalin minimum: 

Euro 6. 

 

Norma emisji spalin Euro: …………………………… 

3. 
 

                                            ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

3.1 

Skrzynia biegów: manualna, min.         
6-cio biegowa 

Rodzaj skrzyni biegów:……………………………… 
                                 (wpisać właściwe) 

 

Ilość biegów: …………………………………………… 
                              (wpisać właściwe) 



3.2 

Sposób przenoszenia napędu: 

napędzana oś przednia 

 

Napędzana oś: …………………………………………… 

                            (wpisać właściwe) 

 

3.3 

System stabilizacji toru jazdy System stabilizacji toru jazdy: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

4. 
 

                                           UKŁAD KIEROWNICZY 

4.1 

Układ kierowniczy ze wspomaganiem Układ kierowniczy ze wspomaganiem: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

4.2 

Kolumna kierownicy, co najmniej z 

możliwością regulacji w płaszczyźnie 
pionowej 

Kolumna kierownicy z możliwością regulacji                   

w płaszczyźnie: …………………………………………… 

                              (wpisać właściwe) 

5. 
 

                                           UKŁAD HAMULCOWY 

5.1 

Układ zapobiegający blokowaniu kół 

podczas hamowania 

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania: 

…………………………………………………………….… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

5.2 

Hamulce tarczowe wymagane dla obu 

osi, przednie tarczowe wentylowane 

Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, 

przednie tarczowe wentylowane: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

6. 

 

                                                          KOŁA 

6.1 

Obręcze stalowe minimum 16 cali Obręcze stalowe min.: ………………………… cali 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

6.2 

Założone opony letnie na felgach 
stalowych 

Opony letnie na felgach stalowych: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

6.3 

Dodatkowy komplet 4 kół z oponami 

zimowymi z felgami stalowymi wraz z 
pełnowymiarowym kołem zapasowym 

Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi 

na felgach stalowych: 
 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 



Pełnowymiarowe koło zapasowe: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

7. 

 

                               DODATKOWE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU 

7.1 

Autoalarm Autoalarm: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.2 

Centralny zamek sterowany pilotem Centralny zamek sterowany pilotem: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.3 

Blokada przeciwuruchomieniowa 

immobiliser 

Blokada przeciwuruchomieniowa immobilizer: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.4 

Klimatyzacja kabiny kierowcy co 

najmniej z regulacją manualną 

Klimatyzacja kabiny kierowcy z regulacją: 

…………………………………………………………………… 

7.5 

Co najmniej po jednej poduszce 

powietrznej dla kierowcy i pasażera 

Ilość poduszek powietrznych dla 

kierowcy……………… szt. 

Ilość poduszek powietrznych dla 
pasażera………………szt. 

7.6 

Instalacja radiowa  składająca się z 
radioodtwarzacza CD oraz głośników 

Instalacja radiowa  składająca się                                 
z radioodtwarzacza CD oraz głośników: 

…………………………………………………………….…… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.7 

Elektryczne regulowane lusterka boczne Elektryczne  regulowane lusterka boczne: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.8 

Elektryczne otwierane i zamykane szyby 

w drzwiach przednich kabiny kierowcy 

Elektryczne otwierane i zamykane szyby w 

drzwiach przednich kabiny kierowcy: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.9 
Reflektory halogenowe przednie Reflektory halogenowe przednie: 

………………………………………………………………… 



(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.10 

Przednie światła przeciwmgłowe Przednie światła przeciwmgłowe: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.11 

Materiałowa tapicerka siedzeń w 

ciemnej tonacji odporna na ścieranie 

Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji 

odporna na ścieranie: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.12 

Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.13 

Podłoga przedziału biurowego oraz 
magazynowego  wykonana z powłoki 

antypoślizgowej, łatwozmywalnej, 
połączonej szczelnie z zabudową ścian 

Podłoga przedziału biurowego oraz 
magazynowego   wykonana z powłoki 

antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej 
szczelnie z zabudową ścian: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.14 

Ściany boczne przedziału biurowego 

oraz magazynowego    pokryte warstwą 
izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte 

materiały w przedziale biurowym o 

prędkości spalania nie większej niż 
100mm/min. 

Ściany boczne przedziału biurowego oraz 

magazynowego  pokryte warstwą izolacji 
termiczno-dźwiękowej: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

Użyte materiały w przedziale biurowym o 

prędkości spalania nie większej niż 
100mm/min.: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.15 

1 szt. trójkąta ostrzegawczego, 

1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z 
grupy ABC minimum 2 kg 

zainstalowana  w kabinie kierowcy, 

1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z 
grupy ABC minimum 4 kg 

zainstalowana w przedziale biurowym 
w uchwycie fabrycznym lub w 

uchwycie do gaśnicy,  

1 szt. podnośnika,   
1 szt. apteczki. 

1 szt. trójkąta ostrzegawczego: 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC 
minimum 2 kg zainstalowana  w kabinie 

kierowcy: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC 

minimum 4 kg zainstalowana w przedziale 

biurowym w uchwycie fabrycznym lub w 
uchwycie do gaśnicy: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 



1 szt. podnośnika: 

 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
1 szt. apteczki: 

 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

7.16 

2 komplety kluczyków samochodowych 
z pilotami 

2 komplety kluczyków samochodowych z 
pilotami: 

……………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

8. 

 

                                          GWARANCJA,  SERWIS SAMOCHODU 

Stacje 

obsługi 
pojazdu 

bazowego 

Zamawiający wymaga minimum jednej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodu 

(ASO) na terenie miasta Katowice lub w 
miejscowości w promieniu 20 km, licząc 

od granic administracyjnych miasta 

Ilość autoryzowanych stacji obsługi samochodu 
(ASO) na terenie miasta Katowice lub w 

miejscowości w promieniu 20 km, licząc od 
granic administracyjnych miasta: 

……………………… 

Okres 

gwarancji 
mechanicznej 

Gwarancja mechaniczna (silnik i 
podzespoły mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne)- nie mniej niż 24 

miesiące, bez limitu kilometrów.  
Oferowany okres gwarancji nie może 

być uzależniony od wniesienia przez 
Zamawiającego dodatkowych. Serwis 

pojazdu realizowany w autoryzowanej 
stacji obsługi pojazdów (ASO) na 

terenie miasta Katowice lub w 

miejscowości w promieniu 20 km, licząc 
od granic administracyjnych miasta. 

Gwarancja mechaniczna: 
……………………………… miesięcy. 

 

Oferowany okres gwarancji nie może być 
uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 

dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany 
w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) 

na terenie miasta Katowice lub w miejscowości 
w promieniu 20 km, licząc od granic 

administracyjnych miasta: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

Okres 
gwarancji 

na nadwozie  

Gwarancja na nadwozie (części 

blacharskie i lakiernicze)  - nie mniej niż 
36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji 

nie może być uzależniony od wniesienia 
przez Zamawiającego dodatkowych 

opłat.  Serwis pojazdu realizowany w 

autoryzowanej stacji obsługi pojazdów 
(ASO) na terenie miasta Katowice lub w 

miejscowości w promieniu 20 km, licząc 
od granic administracyjnych miasta. 

Gwarancja na nadwozie: 

……………………………… miesięcy. 
 

Oferowany okres gwarancji nie może być 

uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 
dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany 

w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) 
na terenie miasta Katowice lub w miejscowości 

w promieniu 20 km, licząc od granic 

administracyjnych miasta: 
 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

Okres 

gwarancji 
na 

perforację 
nadwozia  

Gwarancja na perforację nadwozia – nie 

mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres 

gwarancji nie może być uzależniony od 
wniesienia przez Zamawiającego 

dodatkowych opłat. Serwis pojazdu 
realizowany w autoryzowanej stacji 

obsługi pojazdów (ASO) na terenie 
miasta Katowice lub w miejscowości w 

promieniu 20 km, licząc od granic 

Gwarancja na perforację nadwozia: 

…………………………………… miesięcy. 

 
Oferowany okres gwarancji nie może być 

uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 
dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany 

w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) 
na terenie miasta Katowice lub w miejscowości 

w promieniu 20 km, licząc od granic 



administracyjnych miasta. administracyjnych miasta: 

 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

Tabela I– Warunki specjalistycznej zabudowy samochodu bazowego 

Część lub 
rodzaj 

zabudowy 
samochodu 

bazowego 

 
Wymagane warunki zabudowy 

samochodu- opis wykonania: 
 

 
Oferowane warunki zabudowy  

samochodu–opis wykonania: 

1- Przedział  
biurowy 

1) Podłoga wykonana z powłoki 
antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, 

połączonej szczelnie z zabudową 

ścian, w ciemnej tonacji. Powłoka 
antypoślizgowa winna pokrywać 

ściany, siedziska, szafkę do 
przechowywania urządzenia 

wielofunkcyjnego oraz zabudowę 

meblową na wysokość do 50mm 
licząc od powierzchni podłogi. 

 
 

 
 

 

2) Ściany boczne i sufit pokryte 
warstwą izolacji termiczno – 

dźwiękowej. Użyte materiały w 
przedziale biurowym o prędkości 
spalania nie większej niż 
100mm/min 
 
 

3) Mocowana do podłogi przegroda 

(ściana działowa) oddzielająca 
kabinę kierowcy od przedziału 

biurowego. Przegroda wysokością 
sięga do połowy wysokości 

przedziału biurowego. Przegroda 
wykonana z materiału 

wodoodpornego dopuszczonego do 

stosowania w tego rodzaju 
zabudowie zgodnie z wymaganymi 

atestami. 
 

 

 
 

 
 

 

4) Drzwi boczne, prawe przesuwne z 
blokadą -  przeszklone. 

 

Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, 
łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z 

zabudową ścian w ciemnej tonacji. Powłoka 

antypoślizgowa winna pokrywać ściany, 
siedziska, szafkę do przechowywania urządzenia 

wielofunkcyjnego oraz zabudowę meblową na 
wysokość do 50mm licząc od powierzchni 

podłogi: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji 
termiczno – dźwiękowej Użyte materiały w 
przedziale biurowym o prędkości spalania nie 
większej niż 100mm/min: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
Mocowana do podłogi przegroda (ściana 

działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od 
przedziału biurowego. Przegroda wysokością 

sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. 

Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości 
przedziału biurowego. Przegroda wykonana z 

materiału wodoodpornego dopuszczonego do 
stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z 

wymaganymi atestami: 

 
…………………………………………………………..………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 

 
 

Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą   
przeszklone: 



 

 

 
 

 
 

5) Szyba w oknie w drzwiach 

przesuwnych  – przesuwna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6) Obydwie ściany boczne 

samochodu przeszklone w 
przedziale  biurowym, całkowicie 

lub częściowo. 
 

 

 
 

 
 

 
7) Wszystkie szyby termiczne i 

przyciemniane w stopniu 

50÷75%. 
 

 
 

 

 
8) Co najmniej cztery miejsca 

siedzące (siedziska).  Siedziska dla 
inspektorów zlokalizowane na 

lewej ścianie przedziału 
biurowego, przodem zwrócone w 

kierunku drzwi wejściowych do 

przedziału. Siedziska dla 
kontrolowanych po przeciwległej 

stronie, na prawej ścianie 
przedziału. Dopuszcza   się   

zastosowanie  siedzisk 

składanych. Wszystkie siedziska z 
wewnętrznymi schowkami z 

możliwością otwierania systemem 
samoczynnego podtrzymywania 

otwartej klapy siedziska (np. 

poprzez zamontowane siłowniki 
meblowe).  Siedziska  muszą 

posiadać poszycie  wykonane              
z    materiału    odpornego   na   

zużycie mechaniczne oraz  
łatwego do utrzymania w 

czystości. Kolor materiału poszycia 

– czarny. Zastosowana do 
wypełnienia siedzisk pianka 

 

 …………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych  – 

przesuwna: 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 

 
 

 
Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone 

w przedziale  biurowym, całkowicie lub 

częściowo: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 

 
 

Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w 
stopniu 50÷75%: 

……………………………………………………………………. 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Stopień przyciemnienia szyb:………………………% 
 

 

Ilość siedzisk  (szt.): 

…………………………………………………………………… 

 
Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej 

ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone 
w kierunku drzwi wejściowych do przedziału: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej 

stronie, na prawej ścianie przedziału: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Zastosowanie  siedzisk składanych: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z 
możliwością otwierania systemem samoczynnego 



(gąbka) tapicerska (meblowa) o 

elastyczności T40  i grubości 50  

mm. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
9)  Co najmniej cztery oparcia 

zamontowane pod kątem prostym 
w stosunku do miejsc siedzących 

(siedzisk). Oparcia  muszą 

posiadać poszycie  wykonane              
z    materiału    odpornego   na   

zużycie mechaniczne oraz  
łatwego do utrzymania w 

czystości. Kolor materiału poszycia 

– czarny. Zastosowana do 
wypełnienia oparć pianka (gąbka) 

tapicerska (meblowa) o 
elastyczności T35 i grubości 30 

mm. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

podtrzymywania otwartej klapy siedziska: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Zastosowany system podtrzymywania klapy 
siedziska:  

…………………………………………………………………… 

(wpisać właściwe) 

Siedziska  posiadają poszycie   wykonane   z    

materiału    odpornego   na   zużycie 
mechaniczne oraz  łatwego do utrzymania w 

czystości: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Kolor materiału poszycia – czarny. 

 
…………………………………………………………………… 

(wpisać właściwe) 

 
 

Zastosowana do wypełnienia siedzisk pianka 

(gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności 

T40  i grubości 50  mm: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ilość oparć: 

……………………………… szt. 
 

 
Poszycie oparć   wykonane              z    

materiału    odpornego   na   zużycie 

mechaniczne oraz  łatwego do utrzymania w 
czystości: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Kolor materiału poszycia:  

…………………………………………………………………… 
 

(wpisać właściwe) 
 

Zastosowana do wypełnienia oparć pianka 

(gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności 
T35  i grubości 30mm: 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

10) Dwa stoliki o wymiarach długość x 
szerokość min. 900 mm x 500 mm 

pod komputer (laptop), jeden 
przylegający do ściany działowej z 

kabiną kierowcy, drugi 

przylegający do ściany działowej z 
przedziałem magazynowym. Stoliki 

usytuowane pomiędzy siedziskami 
(dla inspektorów i 

kontrolowanych), zamontowane na 

szynie przesuwnej, w sposób 
umożliwiający przesunięcie 

stolików wzdłuż ścian działowych 
w celu ułatwienia zajmowania 

miejsc, z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem się stolika 

podczas jazdy. Każdy ze stolików 

powinien umożliwiać stabilne 
zamontowanie laptopa razem z 

zasilaczem (w celu 
unieruchomienia go podczas jazdy) 

z możliwością zamknięcia go pod 

płytą stołu. Sposób zamknięcia pod 
płytą stołu nie może prowadzić do 

wystawania elementów służących 
zamykaniu płyty od strony 

wierzchniej stolika oraz 

wystawania ponad powierzchnię 
blatu stolika. Również maskownica 

otworu na przewód do zasilania 
laptopa nie może wystawać poza 

stronę wierzchnią stolika oraz 
wystawać ponad powierzchnię 

blatu stolika.  Element służący do 

zamknięcia laptopa pod płytą stołu 
po otwarciu i rozłożeniu powinien 

tworzyć dodatkową, stabilną oraz 
wytrzymałą powierzchnię mogącą 

posłużyć do położenia 

dodatkowego laptopa i swobodnej 
pracy dla kolejnego inspektora.  

Każdy ze stolików wyposażony w 
minimum 1 szufladę do 

przechowania materiałów 
biurowych (np. pieczątki, 

zszywacze, długopisy, nożyczki, 

dokumenty w formacie A4 itp.). 
Każdy ze stolików wyposażony w 

minimum 2 otwory wentylacyjne 
oraz 1 otwór umożliwiający 

przełożenie przewodu zasilającego 

laptopa.  Wytrzymałość stolików 
na obciążenie - minimum 30 kg. 

 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 

 
 

 

Ilość stolików o wymiarach dł. x szer. min. 900 

mm x 500 mm pod komputer (laptop): 

……………………………… szt. 

Jeden stolik przylegający do ściany działowej z 

kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany 
działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki 

usytuowane pomiędzy fotelami i siedziskami (dla 
inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na 

szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający 

przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w 
celu ułatwienia zajmowania miejsc, z 

zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się 
stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików 

umożliwia stabilne zamontowanie laptopa razem 
z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas 

jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą 

stołu: 

 ………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie prowadzi 

do wystawania elementów służących zamykaniu 
płyty od strony wierzchniej stolika oraz 

wystawania ponad powierzchnię blatu stolika: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

Maskownica otworu na przewód do zasilania 
laptopa nie wystaje poza stronę wierzchnią 

stolika oraz  ponad powierzchnię blatu stolika: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą 

stołu po  otwarciu i rozłożeniu  tworzy 

dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą 
powierzchnię mogącą posłużyć do położenia 

dodatkowego laptopa i swobodnej pracy dla 
kolejnego inspektora: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Każdy ze stolików wyposażony w min. 1 szufladę 
do przechowania materiałów biurowych (np. 

pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, 
dokumenty w formacie A4 itp.). 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
11) Na lewej ścianie bocznej 

przedziału, między siedziskami dla 
inspektorów - szafka zamykana na 

klucz przeznaczona do 

zainstalowania  urządzenia 
wielofunkcyjnego 

(drukarka+kserokopiarka) o 
wymiarach wysokość x szerokość  

x głębokość: ok. 500 mm x 510 
mm x 450 mm, z możliwością 

przechowywania materiałów 

eksploatacyjnych. Konstrukcja 
szafki powinna uwzględniać 

możliwość zabezpieczenia 
urządzenia wielofunkcyjnego oraz 

elementów jego wyposażenia 

przed ewentualnym przesunięciem 
w czasie ruchu pojazdu oraz 

zapewniać łatwy dostęp i 
użytkowanie urządzenia 

wielofunkcyjnego bez 

wykonywania dodatkowych 
czynności. Szafka winna być 

wyposażona w dwie półki, w tym 
jedną zamykaną drzwiczkami 

półkę na spodzie szafki (do 
przechowywania papieru 

kserograficznego z 

zabezpieczeniem przed jego 
wypadnięciem), druga półka o 

wymiarach długość x szerokość 
ok. 500mm x 430mm (z 

możliwością regulacji wysokości 

półki za pomocą otworów 
meblowych wykonanych po 

stronie wewnętrznej szafki oraz 
metalowych wsporników (kołków) 

meblowych z kołnierzem o 
średnicy 5mm) -do położenia na 

niej urządzenia wielofunkcyjnego. 

Szafka zamykana roletą 
przesuwną wyposażoną w zamek 

meblowy. 
 

 

 
 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory 

wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający 
przełożenie kabla zasilającego laptopa: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

Wytrzymałość stolików na obciążenie: 

…………………………………………………………………kg 
 

 
 

 

Na lewej ścianie bocznej przedziału, między 
siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana 

na klucz przeznaczona do zainstalowania  
urządzenia wielofunkcyjnego 

(drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość 

x szerokość  x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm 
x 450 mm, z możliwością przechowywania 

materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki 
powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia 

urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów 
jego wyposażenia przed ewentualnym 

przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz 

zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia 
wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych 

czynności (: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
Szafka winna być wyposażona w dwie półki, w 

tym jedną zamykaną drzwiczkami półkę na 

spodzie szafki (do przechowywania papieru 
kserograficznego z zabezpieczeniem przed jego 

wypadnięciem), druga półka o wymiarach 
długość x szerokość ok. 500mm x 430mm (z 

możliwością regulacji wysokości półki za pomocą 
otworów meblowych wykonanych po stronie 

wewnętrznej szafki oraz metalowych wsporników 

(kołków) meblowych z kołnierzem o średnicy 
5mm) -do położenia na niej urządzenia 

wielofunkcyjnego: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

Szafka zamykana roletą przesuwną wyposażoną 
w zamek meblowy: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 



12) Przedział biurowy wyposażony w 

jedną,  trwale zamocowaną 

kasetkę metalową (zamykaną na 
klucz) ukrytą w schowku pod 

siedziskiem dla osób 
kontrolujących.  

 

 
 

 
 

 
13) Na ścianie działowej oddzielającej 

przedział biurowy od 

magazynowego - od strony 
przedziału biurowego 

zainstalowany w trzech rzędach 
(w części środkowej przedziału 

biurowego) zestaw szafek oraz 

szuflad  zamykanych drzwiczkami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) W pierwszym rzędzie liczonym od 

dachu pojazdu: zestaw trzech 
szafek bez półek zamykanych 

drzwiczkami umożliwiających  

przechowywanie w nich 
segregatorów dla dokumentów 

formatu A4. 
 

 

 

W drugim rzędzie  zestaw dwóch 

szuflad zamykanych drzwiczkami. 
Każda z  szuflad posiada 

przegrodę dzielącą półkę na dwie 
równie części. 

 
 

 

 
W trzecim rzędzie, od strony 

lewej: jedna szafka zamykania 
drzwiczkami, bez wewnętrznej 

szuflady umożliwiająca 

przechowywanie w niej 
segregatorów dla dokumentów 

formatu A4. Od strony prawej, 
dwie szuflady o równej wysokości, 

zamykane drzwiczkami. Pomiędzy 

 

 

Przedział biurowy wyposażony w jedną,  trwale 
zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na 

klucz) ukrytą w schowku pod siedziskiem dla 
osób kontrolujących: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

Na ścianie działowej oddzielającej przedział 

biurowy od przedziału magazynowego - od strony 

przedziału biurowego zainstalowany w części 
środkowej przedziału biurowego zainstalowany w 

trzech rzędach (w części środkowej przedziału 
biurowego) zestaw szafek oraz szuflad  

zamykanych drzwiczkami: 

 …………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Ilość szafek z półkami:……………………… szt. 

 

 

 

 

W pierwszym rzędzie liczonym od dachu pojazdu: 

zestaw trzech szafek bez półek zamykanych 

drzwiczkami do  przechowywania w nich 
segregatorów dla dokumentów formatu A4: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

W drugim rzędzie  zestaw dwóch szuflad 
zamykanych drzwiczkami. Każda z  szuflad 

posiada wewnętrzną przegrodę dzielącą półkę na 
dwie równie części: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

W trzecim rzędzie, od strony lewej: jedna szafka 
zamykania drzwiczkami, bez wewnętrznej 

szuflady umożliwiająca przechowywanie w niej 

segregatorów dla dokumentów formatu A4: 
 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

Od strony prawej, dwie szuflady o równej 



szafką a dwoma szufladami 

zamontowana  otwarta szafka  

bez  drzwiczek  i szuflad  
umożliwiająca  przechowywanie w 

niej segregatorów dla 
dokumentów formatu A4. Otwarta 

szafka posiada zabezpieczenie 

przed wypadnięciem 
segregatorów  w czasie jazdy.  

 

 

 

 
15) Szafki i szuflady (z wyjątkiem 

otwartej szafki) zabezpieczone 
samozatrzaskowymi zamkami, 

uniemożliwiającymi samoczynne 
otwarcie się podczas jazdy. 

Wszystkie szafki i szuflady  
wyposażone w zamek zamykany 

na klucz. Wszystkie szafki i 

szuflady zamykane na klucz 
wyposażone w zamki zamykane i 

otwierane jednym kluczem. 
 

 

 

 

 

16) Między ścianą lewą a 
zainstalowanym w części 

środkowej zestawem szafek oraz 

szufladami  niezabudowana 
otwarta półka z wieszakiem do 

przechowywania odzieży. 

 
 
 
 

17) Między ścianą prawą a 
zainstalowanym w części 

środkowej zestawem szafek oraz 

szufladami  niezabudowana 
otwarta półka z jednym gniazdem  

230V oraz  z jednym gniazdem 12 
V typu „zapalniczka”. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

wysokości, zamykane drzwiczkami. Pomiędzy 

szafką a szufladami zamontowana  otwarta 

szafka  bez  drzwiczek  i szuflad  umożliwiająca  
przechowywanie w niej segregatorów dla 

dokumentów formatu A4. Otwarta szafka posiada 
zabezpieczenie przed wypadnięciem 

segregatorów  w czasie jazdy: 

 
 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 

Szafki i szuflady (z wyjątkiem otwartej szafki) 
zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, 

uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się 
podczas jazdy. Wszystkie szafki i szuflady  

wyposażone w zamek zamykany na klucz. 

Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz 
wyposażone w zamki zamykane i otwierane 

jednym kluczem: 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Między ścianą lewą a zainstalowanym w części 
środkowej zestawem szafek oraz szufladami  

niezabudowana otwarta półka z wieszakiem do 

przechowywania odzieży: 
 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

Między ścianą prawą a zainstalowanym w części 
środkowej zestawem szafek oraz szufladami  

niezabudowana otwarta półka z jednym 
gniazdem  230V oraz  z jednym gniazdem 12 V 

typu „zapalniczka” 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

18) Oświetlenie przedziału biurowego 

w reflektory typu LED 
umieszczone w górnej części 

przedziału biurowego oraz 
oświetlenie punktowe nad 

miejscami pracy (tj. nad stolikami 

pod komputer (laptop) - 
kierunkowe reflektory typu LED 

zamontowane w suficie przedziału 
biurowego). Dodatkowe 

oświetlenie z lampek biurkowych 
LED  o strumieniu świetlnym  

minimum 120lm (na elastycznym 

wysięgniku)  zamontowanych po 
minimum 1 szt. przy 

poszczególnych stolikach. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

19) Zintegrowany, dotykowy  panel 
sterowania zapewniający: 

-sterowanie oświetleniem 

zewnętrznym samochodu oraz 
oświetleniem wewnętrznym 

samochodu, 
 -sterowanie układem ogrzewania 

dodatkowego przedziału, 

 -sterowanie 
(załączanie/wyłączanie) pracą 

agregatu prądotwórczego w 
przedziale magazynowym, 

-wyświetlanie aktualnej daty, 
godziny i temperatury 

zewnętrznej, 

 –kontrolę poziomu stanu 
ładowania dodatkowych  

akumulatorów wraz z dźwiękową 
sygnalizacją niskiego poziomu ich 

naładowania, 

-zabezpieczenie akumulatorów 
przed głębokim rozładowaniem z 

odcięciem zasilania przy  napięciu 
11,5 V. 

 
 

 

 
20) Zamontowane w przedziale meble 

wykonane z materiałów  
wodoodpornych dopuszczonych, 

do stosowania w tego rodzaju 

zabudowie zgodnie z wymaganymi 
atestami. Kolor okleiny meblowej – 

 

Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory 

typu LED umieszczone w górnej części przedziału 
biurowego oraz oświetlenie punktowe nad 

miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer 
(laptop) - kierunkowe reflektory typu LED 

zamontowane w suficie przedziału biurowego): 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED  

o strumieniu świetlnym …………… lm 
na elastycznym wysięgniku  zamontowanych po 

 

…………………… szt. przy poszczególnych 
stolikach: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Zintegrowany, dotykowy  panel sterowania,  
zapewniający: 

-sterowanie oświetleniem zewnętrznym 

samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym 
samochodu, 

 -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego 
przedziału, 

 -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą 

agregatu prądotwórczego w przedziale 
magazynowym, 

-wyświetlanie aktualnej daty, godziny i 
temperatury zewnętrznej, 

 –kontrolę poziomu stanu ładowania 
dodatkowych  akumulatorów wraz z dźwiękową 

sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, 

-zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim 
rozładowaniem z odcięciem zasilania przy  

napięciu 11,5 V: 
 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
 

 

 
 

Zamontowane w przedziale meble wykonane z 
materiałów  wodoodpornych dopuszczonych, do 

stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z 

wymaganymi atestami: 
…………………………………………………………………… 



popielaty. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

21) Przestrzeń nad kabiną kierowcy 
zabudowana półką. 

 

 
 

 
 

22) W oknach (z wyjątkiem okna w 

drzwiach przesuwnych) 
zamontowane rolety chroniące 

przed słońcem. Sposób montażu 
rolet pozwalający na swobodne 

podnoszenie lub opuszczanie 
rolety. 

 

 
 

 
 

 

 
 

23) Chowane w podłodze, minimum 4 
punkty do mocowania niewielkich 

gabarytowo ładunków za pomocą 

elastycznych linek mocujących z 
zaczepami. Punkty mocujące w 

przypadku nie używania do 
mocowania ładunku nie powinny 

wystawać                  z podłogi 
tworząc z nią jednolitą 

powierzchnię. 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
Zastosowany kolor okleiny: 

 
…………………………………………………………………… 

(wpisać właściwe) 

 
 

Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana 
półką: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

 
 

 

W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach 
przesuwnych) zamontowane rolety chroniące 

przed słońcem: 
…………………………………………………………………..… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne 
podnoszenie lub opuszczanie rolety: 

 
…………………………………………………………………..… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
Chowane w podłodze, minimum: 

 

………………………………… punkty do mocowania 
niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą 

elastycznych linek mocujących z zaczepami.  
Punkty mocujące w przypadku nie używania do 

mocowania ładunku nie wystają z podłogi 
tworząc z nią jednolitą powierzchnię: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 

2- Przedział  

magazynowy 

1) Podłoga wykonana z powłoki 
antypoślizgowej, łatwo 

zmywalnej, połączonej szczelnie z 
zabudową ścian. 

 

 
 

2) Ściana działowa pomiędzy 
przedziałem biurowym a 

przedziałem magazynowym po 

stronie przedziału magazynowego  
zabudowana otwartymi półkami  

oraz zamykanymi szafkami, 

Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, 
łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z 

zabudową ścian: 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym 

a przedziałem magazynowym po stronie 

przedziału magazynowego  zabudowana 
otwartymi półkami  oraz zamykanymi szafkami 

wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z 



wyposażonymi w zamki 

samozatrzaskowe z blokadą. 

Otwarte półki wyposażone w 
uchwyty umożliwiające 

unieruchomienie przewożonych 
urządzeń i wyposażenia za 

pomocą linek. Konstrukcja półek  

wykonana z profili aluminiowych 
na stelażu aluminiowym  z 

możliwością zmiany wysokości 
położenia półek.  

Ściana działowa wykonana z 
materiału dźwiękoszczelnego 

zmniejszającego dźwięki z 

pracującego agregatu 
prądotwórczego. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3) Przewidziane miejsce do 
przewożenia testera 

diagnostycznego opisanego w 

tabeli G załącznika nr 1 do siwz w 
opakowaniu (walizki) z tworzywa 

sztucznego o wymiarach nie 
większych niż:  

580mmx480mmx270mm. 

 
 

 
4) Przewidziane miejsce do  

przewożenia dymomierza 
diagnostycznego opisanego w 

tabeli G załącznika nr 1 do siwz o 

wymiarach nie większych niż 
460mmx200mmx480mm. 

Umiejscowienie urządzenia 
umożliwia jego łatwe i szybkie 

użycie np. za pomocą 

zainstalowanych prowadnic. 
 

 
 

 
5) Przewidziane miejsce lub 

mocowanie na minimum cztery 

pachołki drogowe, w tym:  
- 2 szt. z lampą błyskową o 

wymiarach podstawy: długość 
x szerokość: 280 mm x 280 

mm, wysokość: 670 mm, 

- 2 szt. o wymiarach podstawy: 
długość x szerokość:390 mm x 

blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty 

umożliwiające unieruchomienie przewożonych 

urządzeń i wyposażenia za pomocą linek. 
Konstrukcja półek  wykonana z profili 

aluminiowych na stelażu aluminiowym  z 
możliwością zmiany wysokości położenia półek: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
Ściana działowa wykonana z materiału 

dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z 

pracującego agregatu prądotwórczego: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Przewidziane miejsce do przewożenia testera 
diagnostycznego opisanego w tabeli G  załącznika 

nr 1 do siwz w opakowaniu (walizki) z tworzywa 

sztucznego o wymiarach nie większych niż:  
580mmx480mmx270mm:  

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
Przewidziane miejsce do  przewożenia 

dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli 
G załącznika nr 1 do siwz o wymiarach nie 

większych niż 460mmx200mmx480mm. 

Umiejscowienie urządzenia umożliwia jego łatwe i 
szybkie użycie np. za pomocą zainstalowanych 

prowadnic: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 
Przewidziane miejsce lub mocowanie na 

minimum cztery pachołki drogowe, w tym:  

- 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: 
długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, 

wysokość: 670 mm, 
- 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x 

szerokość:390 mm x 390 mm, wysokość: 750 

mm: 
 



390 mm, wysokość: 750 mm. 

 

 
 

6) W dolnej części zabudowy 
przedziału magazynowego niżej 

wymienione ilości miejsc (wnęk) 

na wagi przenośne i płyty 
równoważące wysokość wag 

przenośnych: 
-  2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych 

o wymiarach jednej wagi: długość 
x szerokość x wysokość ok. 850 

mm x 525 mm x 90 mm, 

- 2 miejsca na 4 szt. płyt 
równoważących lub mat 

równoważących wysokość wag 
przenośnych o wymiarach: długość 

x szerokość x wysokość ok. 850 

mm x 525 mm x 90 mm. Wnęki 
winne być wyposażone w 

zabezpieczenie (blokadę) 
uniemożliwiającą wypadnięcie lub 

wysunięcie  się wagi lub płyty w 
czasie jazdy. 

 
Uwaga: Z uwagi na ciężar wag 
(ok. 25 kg dla jednej wagi) 
zaprojektowane rozwiązanie 
zapewnić winno możliwie 
równomierne rozłożenie nacisku 
na tylną oś pojazdu. Miejsca na 
wagi i płyty równoważące 
wysokość wagi wyłożyć blachą 
np. aluminiową. Ze względu na 
ciężar wag i płyt równoważących 
wysokość wag - konstrukcja 
miejsc do ich przechowania 

wykonana ze stelażu 
aluminiowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Zamontowana umywalka wraz z 

niezbędnym osprzętem, w tym 

zbiornikami na wodę i ścieki. 
Niezbędne zapewnienie łatwego 

dostępu do zbiorników w celu ich 
wymiany. Woda doprowadzana do 

umywalki grawitacyjnie lub w 

obiegu wymuszonym. Napełnianie 
zbiornika na czystą wodę poprzez 

otwór wlewowy. System 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

W dolnej części zabudowy przedziału 
magazynowego wymienione ilości miejsc (wnęk) 

na wagi przenośne i płyty równoważące 

wysokość wag przenośnych: 
- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o 

wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x 
wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm, 

- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat 
równoważących wysokość wag przenośnych o 

wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 

850 mm x 525 mm x 90 mm: 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwie 

równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś 
pojazdu: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość 

wagi wyłożone blachą  aluminiową. Ze względu 

na ciężar wag i płyt równoważących wysokość 
wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania 

wykonana ze stelażu aluminiowego: 
 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Wnęki wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) 
uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie się 

wagi lub płyt w czasie jazdy: 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Konstrukcja miejsc do  przechowania wagi lub 
płyt wykonana ze stelażu aluminiowego: 

 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 

 
 

 
Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym 

osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. 
Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do 

zbiorników w celu ich wymiany. Woda 

doprowadzana do umywalki (grawitacyjnie lub w 
obiegu wymuszonym): 

 
………………………………………………………………… 

(wpisać właściwe) 

 
Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez 



napełniania nie wymaga 

demontażu zbiornika na czystą 

wodę. Opróżnianie zbiornika na 
zużytą wodę nie wymaga 

demontażu tego zbiornika.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

8) Zabudowa ścianek oddzielających 
przedział magazynowy od 

przedziału biurowego z materiałów 
wygłuszających i 

dźwiękoszczelnych. 

 
 

 
 

 
 

9) Lustro i lampka oświetleniowa nad 

umywalką. 
 

 
 

 

10) Szafka ubraniowa z wieszakami lub 
inne miejsce na odzież. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

11) 2 szt. reflektorów typu LED 

umieszczone w górnej części po 
lewej i prawej stronie przedziału 

magazynowego do jego 
oświetlania po otwarciu drzwi 

bocznych. Reflektory LED  o 

strumieniu świetlnym  minimum 
120 lm 

otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga 

demontażu zbiornika na czystą wodę. 

Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie 
wymaga demontażu tego zbiornika: 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
 

 
 

 

Zabudowa ścianek oddzielających przedział 
magazynowy od przedziału biurowego z 

materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych: 
 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 
 

Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką: 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce 
na odzież: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

 
 

 
 

2 szt. reflektorów typu LED umieszczone w 

górnej części po lewej i prawej stronie przedziału 
magazynowego do jego oświetlania po otwarciu 

drzwi bocznych. Reflektory LED  o strumieniu 
świetlnym  minimum 120 lm:  

 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

3-Instalacja 
grzewcza i 
wentylacyjna 

1) Niezależny od silnika system 
programowalny ogrzewania 

przedziału biurowego z 

możliwością ustawienia 
temperatury w przedziale i 

termostatem (układ wydechowy 
systemu ogrzewania winien być 

tak skonstruowany i umieszczony, 

żeby nie powodował 
przedostawania się spalin do 

przedziału biurowego przy 

Niezależny od silnika programowalny  system 
ogrzewania przedziału biurowego z możliwością 

ustawienia temperatury w przedziale i 

termostatem (układ wydechowy systemu 
ogrzewania winien być tak skonstruowany i 

umieszczony, żeby nie powodował 
przedostawania się spalin do przedziału  

biurowego przy otwartych drzwiach bocznych): 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 



otwartych drzwiach bocznych). 

System ogrzewania o mocy 

minimum 3,5 kW. System 
sterowania ogrzewania 

zainstalowany w przedziale 
biurowym. 

 

 
 

2) Co najmniej 2 wyloty ciepłego 
powietrza z układu ogrzewania, 

rozmieszczone równomiernie w 
przedziale biurowym, zapewniające 

jednakową temperaturę w całej 

przestrzeni przedziału. Elementy 
wyposażenia elektrycznego 

przedziału biurowego 
zabezpieczone przed bezpośrednim 

oddziaływaniem ciepłego 

powietrza z wylotów układu 
ogrzewania. 

Wyloty ciepłego powietrza nie 
powinny być umieszczone 

bezpośrednio przy siedziskach 
przeznaczonych dla 

kontrolujących. 

 

 

Moc systemu ogrzewania: ……………………… kW 

  
System sterowania ogrzewania zainstalowany w 

przedziale biurowym: 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

Ilość wylotów ciepłego powietrza: 
……………………… szt. z układu ogrzewania 

rozmieszczone równomiernie w przedziale 
biurowym, zapewniające jednakową temperaturę 

w całej przestrzeni przedziału. Elementy 

wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego 
zabezpieczone przed bezpośrednim 

oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów 
układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza 

nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy 

siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 

4-Instalacja 
elektryczna 

1) Zespół 2 dodatkowych, 

bezobsługowych akumulatorów 

żelowych zabezpieczonych izolacją 
termiczną (niezależnych od 

akumulatora fabrycznie 
zainstalowanego w pojeździe) o 

łącznej pojemności minimum 240 

Ah. Do zestawu akumulatorów 
podłączona przetwornica prądu z 

12 V na 230 V, zapewniająca 
wyjściowy prąd zmienny o pełnej 

sinusoidzie, umożliwiająca 
uzyskanie w gniazdach napięcia 

230 V o mocy minimalnej 2300 

WAT wraz z instalacją 
przyłączeniową zapewniającą 

zasilanie wewnętrznych 
odbiorników prądu (dwa laptopy,  

urządzenie wielofunkcyjne, wagi 

przenośne, tester diagnostyczny 
dymomierz, klimatyzator). 

Zamontowana instalacja powinna 
umożliwiać jednoczesne 

użytkowanie wszystkich 
wymienionych urządzeń 

jednocześnie oraz zabezpieczać 

obwód urządzenia 
wielofunkcyjnego przed chwilowymi 

spadkami napięcia. Zabudowa 
akumulatorów  zapewniająca 

swobodny dostęp do 

akumulatorów. 
 

 

Ilość pracujących w zespole dodatkowych 

bezobsługowych akumulatorów żelowych 

(niezależnych od akumulatora fabrycznie 
zainstalowanego w pojeździe): 

………………………………………… szt. 
 

 o łącznej pojemności: ………………………………Ah 

 
Do zestawu akumulatorów podłączona 

przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca 
wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, 

umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcia 
230 V o mocy minimalnej ……………… WAT 

wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą 

zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa 
laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, wagi 

przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, 
klimatyzator dachowy) wraz z wskaźnikiem 

poziomu naładowania akumulatorów. 

Zamontowana instalacja  powinna umożliwiać 
jednoczesne użytkowanie wszystkich 

wymienionych urządzeń jednocześnie oraz 
zabezpiecza obwód urządzenia wielofunkcyjnego 

przed chwilowymi spadkami napięcia: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Zabudowa akumulatorów  zapewniająca 
swobodny dostęp do akumulatorów: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 



 

2) Generator prądotwórczy 

zapewniający poprzez układ 
ładowania opisany w lit. d 

załącznika nr 1 do siwz, ładowanie 
zespołu dwóch dodatkowych 

akumulatorów żelowych  oraz 

użytkowanie zainstalowanych 
odbiorników prądu (dwa 

komputery, urządzenie 
wielofunkcyjne, wagi przenośne, 

tester diagnostyczny, dymomierz, 

klimatyzator dachowy, oświetlenie 
wewnętrzne i zewnętrzne itp.). 

Sposób montażu agregatu w 
systemie umożliwiającym jego 

wysuwanie oraz wyjmowanie (na 

zewnątrz samochodu) na czas 
niezbędnych napraw lub 

tankowania paliwa. Sposób 
zabudowy agregatu winien 

przewidywać swobodny dostęp do 

elementów sterujących agregatem. 
Agregat winien posiadać 

wyprowadzenie umożliwiające 
swobodne ładowanie akumulatora 

wewnętrznego zainstalowanego w 
agregacie. Podczas pracy 

generatora możliwość użytkowania 

wszystkich wskazanych urządzeń 
jednocześnie. Układ wydechowy 

generatora prądotwórczego winien 

być tak skonstruowany i 
umieszczony, żeby nie powodował 

przedostawania się spalin do 
przedziału biurowego i 

magazynowego. Spaliny winne być 
odprowadzone na zewnątrz drzwi 

tylnych poprzez wmontowane w 

drzwiach tylnych pojazdu kratki 
wentylacyjne lub rurę wydechową 

mocowaną do podłogi pojazdu. 
Zamontowane kratki wentylacyjne 

nie mogą powodować blokowania 

odprowadzania spalin na zewnątrz 
pojazdu. Sposób wbudowania 

kratek  wentylacyjnych powinien 
uwzględniać zabezpieczenie 

pojazdu przed korozją. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Generator prądotwórczy zapewniający poprzez 

układ ładowania opisany w lit. d załącznika nr 1 
do siwz, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych 

akumulatorów żelowych  oraz użytkowanie 
zainstalowanych odbiorników prądu (dwa 

komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi 

przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, 
klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i 

zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w 

systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz 
wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas 

niezbędnych napraw lub tankowania paliwa.  
Sposób zabudowy agregatu winien przewidywać 

swobodny dostęp do elementów sterujących 
agregatem: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

Agregat winien posiadać wyprowadzenie 

umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora 
wewnętrznego zainstalowanego w agregacie: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Podczas pracy generatora możliwość użytkowania 

wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. 

Układ wydechowy generatora prądotwórczego 
winien być tak skonstruowany i umieszczony 

żeby nie powodował przedostawania się spalin do 
części biurowej i magazynowej: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Sposób odprowadzania spalin na zewnątrz drzwi 

tylnych:  

  
………………………………………………………………… 

(kratki wentylacyjne/ rura wydechowa- wpisać 
właściwe) 

 

W przypadku zamontowania kratek 
wentylacyjnych nie wystąpi blokownie 

odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

Sposób wbudowania kratek wentylacyjnych  

uwzględnia zabezpieczenie pojazdu przed 
korozją: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 



 

3) Generator obudowany i wyciszony. 

Generator winien pracować przy 
zamkniętych tylnych drzwiach i będzie 

uruchamiany z przedziału biurowego. 
Podczas pracy generator będzie zasilać 

wszystkie gniazda 230V i ładować 

wszystkie akumulatory (tj. akumulatory 
dodatkowe i akumulator rozruchowy 

samochodu), a także zapewnić 
użytkowanie zainstalowanych 

odbiorników prądu w tym dla testera 

diagnostycznego i dymomierza 
opisanych w tabeli G załącznika nr 1 

do siwz. Po jego wyłączeniu zasilanie 
230V będzie odbywać się 

automatycznie z przetwornicy.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4) Bezobsługowy, automatyczny układ 
ładowania dwóch akumulatorów 

dodatkowych na postoju przy 
podłączonym zasilaniu 230V z jednym 

gniazdem zewnętrznym o stopniu 

ochrony IP 56 zamontowanym w 
bocznej ścianie samochodu. 

Ładowarka minimum 30A dedykowana 
do ładowania akumulatorów żelowych. 

Ładowanie akumulatorów powinno być 

alternatywnie realizowane z generatora 
prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 

3. Alternator zamontowany w 
pojeździe musi zapewniać podczas 

pracy silnika ładowanie zarówno 
akumulatora rozruchowego jak i 

akumulatorów dodatkowych 

zamontowanych w przedziale 
biurowym. Zamawiający wymaga 

dostarczenia 1 szt. przewodu do 
ładowania z zewnętrznego źródła 

zasilania  o długości minimum 10m. 

 
 

 
 

 

Generator obudowany i wyciszony: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe)  

Generator pracuje przy zamkniętych tylnych 
drzwiach i jest uruchamiany z przedziału 

biurowego: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe)  

Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie 
gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory, 

(tj. akumulatory dodatkowe i akumulator 

rozruchowy samochodu), a także zapewnić 
użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu 

w tym dla testera diagnostycznego i dymomierza 
opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz. a 

po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie 

odbywać się automatycznie z przetwornicy: 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania 

(ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów 
dodatkowych na postoju przy podłączonym 

zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym 

o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w 
bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 

30A dedykowana do ładowania akumulatorów 
żelowych. 

Ładowanie akumulatorów powinno być 

alternatywnie realizowane z generatora 
prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. 

Alternator zamontowany w pojeździe zapewnia 
podczas pracy silnika ładowanie zarówno 

akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów 

dodatkowych zamontowanych w przedziale 
biurowym: 

 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

Przewód do ładowania z zewnętrznego źródła 

zasilania  o długości minimum 10 m: 

………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 



 

 

 
 

 
 

5) Zabezpieczenie uniemożliwiające 

rozruch silnika przy podłączonym 
zasilaniu zewnętrznym 230V lub 

uruchomionym generatorem 
prądotwórczym wraz z 

zabezpieczeniem przeciwpożarowym.  
 

 

 
 

 
 

6) Centralny wyłącznik źródła zasilania 

dla przedziału biurowego, 
zabezpieczony przed przypadkowym 

użyciem. 
 

 
 

 

 
7) 8 szt. gniazd 230V w przedziale 

biurowym do zasilania urządzeń 
biurowych oraz 2 szt. gniazda 230V 

w przedziale magazynowym.  

1 szt. gniazda samochodowego 
gniazdo 12V typu „zapalniczka” w 

przedziale magazynowym oraz 2 szt. 
gniazd 12V w przedziale biurowym, w 

tym 1 szt. gniazda 12V zasilanego 

poza wyłącznikiem głównym do 
ładowania latarki między prawą 

ścianą a zainstalowanym w części 
środkowej zestawem szafek oraz 

szufladami. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
8) 8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 

12V (typu „zapalniczka”) 
zainstalowane w przedziale biurowym  

poniżej poziomu stolików na ścianach 

działowych. 1 szt. gniazda RJ-45 
zainstalowane w przedziale biurowym 

powyżej poziomu stolików na 
ścianach działowych. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika 
przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V 

lub uruchomionym generatorem prądotwórczym 
wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
 

 

Centralny wyłącznik źródła zasilania dla 
przedziału biurowego, zabezpieczony przed 

przypadkowym użyciem: 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
Ilość gniazd 230V w przedziale 

biurowym:……………… szt. 

Ilość gniazd 230V w przedziale 
magazynowym:…………… szt. 

Ilość gniazd samochodowych 12V typu 
„zapalniczka” w przedziale biurowym: ……………… 

szt. 

Ilość gniazd samochodowych 12V typu 

„zapalniczka” w przedziale  

magazynowym:…………… szt. 
 

Ilość gniazd zasilanych poza wyłącznikiem 
głównym do ładowania latarki między prawą 

ścianą a zainstalowanym w części środkowej 

zestawem szafek oraz szufladami:…………… szt. 
 

 
 

 
 

 

 
8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 12V (typu 

„zapalniczka”) zainstalowane w przedziale 
biurowym  poniżej poziomu stolików na ścianach 

działowych.  

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

1 szt. gniazda RJ-45 zainstalowane w przedziale 

biurowym powyżej poziomu stolików na ścianach 
działowych 

 



 

 

 
 

 
9) Okablowanie wewnętrznej instalacji 

elektrycznej zabudowane, 

umożliwiające jednoczesne 
podłączenie minimalnie 5 urządzeń 

tj.: urządzenia wielofunkcyjnego, 
dwóch komputerów (laptopów), 

testera diagnostycznego i 
dymomierza opisanych w tabeli G 

załącznika nr 1 do siwz - poprzez 

zamontowanie gniazdka RJ-45 przy 
każdym stoliku do pracy komputera 

oraz przy wydzielonym miejscu na 
urządzenie wielofunkcyjne. W części 

biurowej winna być zainstalowana 

sieć LAN umożliwiająca podłączenie 
ww. urządzeń komputerowych przy 

każdym stanowisku - stoliku do pracy 
komputera oraz przy wydzielonym 

miejscu na urządzenie wielofunkcyjne 
- poprzez podłączenie do gniazd RJ-

45.  Siecią wewnętrzną zarządzać 

winien router 3G+WiFi+PrintServer. 
Przy stanowisku urządzenia 

wielofunkcyjnego winien być 
wyprowadzony port USB 

PrintServer’a do podłączenia 

urządzenia wielofunkcyjnego, nie 
posiadającego interfejsu sieciowego. 

Router powinien być zabudowany, 
ale jednocześnie użytkownik 

powinien do niego posiadać  

swobodny dostęp. 
 

 
 

 
 

 

 
10)  Zapewniony łatwy dostęp do 

zamontowanej w samochodzie 
przetwornicy. 

 

 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 

zabudowane, umożliwiające jednoczesne 

podłączenie minimalnie minimalnie 5 urządzeń 
tj.: urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch 

komputerów (laptopów), testera diagnostycznego 
i dymomierza  opisanych w tabeli G załącznika nr 

1 do swiz - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-
45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz 

przy wydzielonym miejscu na urządzenie 

wielofunkcyjne. W części biurowej zainstalowana 
sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. 

urządzeń komputerowych przy każdym 
stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz 

przy wydzielonym miejscu na urządzenie 

wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd 
RJ-45.  Siecią wewnętrzną zarządza router 

3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku 
urządzenia wielofunkcyjnego wyprowadzony port 

USB PrintServer’a do podłączenia urządzenia 
wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu 

sieciowego. Router zabudowany, ale 

jednocześnie użytkownik ma do niego swobodny 
dostęp: 

 
………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w 
samochodzie przetwornicy: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

5-
Sygnalizacja 
dźwiękowa 

Urządzenie wysyłające sygnały 
dźwiękowe o zmiennym tonie. 

Belka świetlna zintegrowana z 

urządzeniem wysyłającym sygnały 
dźwiękowe o zmiennym tonie, 

stanowiącym obowiązkowe 
wyposażenie dla pojazdu 

samochodowego 

uprzywilejowanego.  
W razie oddzielnego montażu 

urządzenia wysyłającego zmienny 

Marka (producent) oraz 
typ, model urządzenia wysyłającego sygnały  

dźwiękowe: ………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………… 

(wpisać właściwe) 
 

 

Belka zintegrowana z urządzeniem wysyłającym 
sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, 

stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla 



sygnał dźwiękowy - sterowanie tak 

sygnałami dźwiękowymi jak i 

wyłączanie sygnału dźwiękowego - 
odbywać się musi z jednego 

panelu łatwo dostępnego dla 
kierowcy samochodu. 

Zamontowane sygnały 

ostrzegawcze winne spełnić 
warunki, o których mowa w § 25 i 

26 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia  (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 951) dla pojazdu 

samochodowego 
uprzywilejowanego. 

pojazdu samochodowego uprzywilejowanego: 

 

……………………………………………….…………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i 

wyłączanie sygnału dźwiękowego z jednego 

panelu łatwo dostępnego dla kierowcy 
samochodu w razie oddzielnego montażu 

urządzenia wysyłającego zmienny sygnał 
dźwiękowy: 

 
……………………………………………….…………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Zamontowane sygnały ostrzegawcze spełniają 

warunki, o których mowa w § 25 i 26 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla 

pojazdu samochodowego uprzywilejowanego: 
  

……………………………………………..……………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

6-
Sygnalizacja 
świetlna i 
oznakowanie  

1) Samochód wyposażony w dwie 

pary reflektorów zewnętrznych 
typu LED ze światłem 

rozproszonym, zamontowane na 

stałe w górnej tylnej i przedniej 
części samochodu po jego lewej i 

prawej stronie. 
 

 

2) Belka świetlna z  min. dwoma 
lampami w technologii LED koloru 

niebieskiego, zamontowana w 
sposób trwały na dachu centralnie 

z przodu pojazdu, z podświetlaną 
tablicą koloru białego z napisem 

barwy czarnej „INSPEKCJA 

TRANSPORTU DROGOWEGO” z 
przodu i z tyłu belki, zgodnie ze 

wzorem określonym w § 9  
rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 10 
kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru 

odznaki identyfikacyjnej 
inspektorów Inspekcji Transportu 

Drogowego oraz oznakowania 
pojazdów służbowych Inspekcji 

Transportu Drogowego (Dz. U. z 

2012, poz. 402). 
 

 
 

 

3) Dwa dodatkowe światła w 
technologii LED za lub na przedniej 

atrapie silnika wysyłające sygnał 

Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów 

zewnętrznych typu LED ze światłem 
rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej 

tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej 

i prawej stronie: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Ilość lamp w belce w technologii LED koloru 
niebieskiego: ………………… szt. 

 
…………………………………………………………………… 

Belka świetlna  zamontowana w sposób trwały na 
dachu centralnie z przodu pojazdu z 

podświetlaną tablicą koloru białego z napisem 

barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU 
DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze 

wzorem określonym w § 9  rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji 
Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 

402): 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 

Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub 
na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał 

świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z 



świetlny barwy niebieskiej 

działające wspólnie z belkami 

świetlnymi. 
 

 
 

 

 
4) Belka świetlna z min. 2 szt. lamp w 

technologii LED  koloru 
niebieskiego, zamontowana w 

sposób trwały na dachu centralnie 
z tyłu samochodu, wyposażona w 

tablicę tekstową LED do 

wyświetlania komunikatów 
słownych o zmiennej treści np.: 

„ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA 
MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, 

„ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” -  

z możliwością zaprogramowania 
min. 50 komunikatów w różnych 

językach: polskim, rosyjskim, 
niemieckim, angielskim, 

francuskim itp. – dostępne znaki 
do zaprogramowania – np. polskie, 

cyrylica itp.. Tablica winna 

umożliwić wyświetlanie 
komunikatu w formie szyldu 

podświetlanego  „INSPEKCJA 
TRANSPORTU DROGOWEGO” w 

trybie standardowym. Sterownik 

do tablic tekstowych winien 
umożliwiać podgląd w czasie 

rzeczywistym treści oraz trybu 
wyświetlania komunikatu w panelu 

sterowania tablicy tekstowej 

zamontowanego w łatwo 
dostępnym miejscu w kabinie 

kierowcy.  Sposób montażu winien 
zabezpieczyć przed przypadkowym 

włączeniem panelu sterowania 
tablicy tekstowej. 

 

5) Pas odblaskowy, poziomy, barwy 
białej opasujący samochód, o 

szerokości od 80 mm do 120mm, 
znajdujący się w połowie 

wysokości pomiędzy dolną 

krawędzią okien, a progiem 
pojazdu. 

 
 

 
6) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU 

DROGOWEGO” barwy białej, 

umieszczony po obu stronach 
samochodu nad pasem 

odblaskowym barwy białej. 
 

 

 
7) Znak (logo) Inspekcji Transportu 

belkami świetlnymi: 

 

……………………………………………….…………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 

Ilość w belce lamp w technologii LED  koloru 
niebieskiego:………………………… szt. 

Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na 
dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona 

w tablicę tekstową LED do wyświetlania 
komunikatów słownych o zmiennej treści np.: 

„ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, 

„KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” -  
z możliwością zaprogramowania min. 50 

komunikatów w różnych językach: polskim, 
rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim 

itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. 

polskie, cyrylica itp.. Tablica umożliwia 
wyświetlanie komunikatu w formie szyldu 

podświetlanego  „INSPEKCJA TRANSPORTU 
DROGOWEGO” w trybie standardowym. 

Sterownik do tablic tekstowych umożliwia 
podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu 

wyświetlania komunikatu w panelu sterowania 

tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo 
dostępnym miejscu w kabinie kierowcy.  Sposób 

montażu zabezpiecza przed przypadkowym 
włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej: 

 

……………………………………………….…………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasujący 

samochód, o szerokości od 80mm do 120mm, 
znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy 

dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” 
barwy białej, umieszczony po obu stronach 

samochodu nad pasem odblaskowym barwy 

białej: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na 



Drogowego na bocznych drzwiach 

kierowcy i pasażera z folii 

samoprzylepnej. Elementy białe w 
znaku wykonane z folii 

samoprzylepnej, odblaskowej. 
 

 

 
 

 
8) Znak (logo) Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach  

zgodnie z instrukcją oznakowania 

przedsięwzięć dofinansowywanych 
ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach  

- link dotyczący sposobu 

oznakowania: 
http://www.wfosigw.katowic

e.pl/zasady-oznakowania-
przedsiewziec.html. 

 
Sposób umiejściowienia loga 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach   ustalony zostanie w 

drodze uzgodnienia z  
Zamawiającym. 

 

 
 

 
 

9) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU 

DROGOWEGO” barwy czarnej z 
przodu samochodu oraz na tylnych 

drzwiach. Z przodu pojazdu napis 
odwrócony (lustrzany). 

bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii 

samoprzylepnej. Elementy białe w znaku 

wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

Znak (logo) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć 
dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach  - link dotyczący sposobu 
oznakowania: 

http://www.wfosigw.katowice.pl/za
sady-oznakowania-

przedsiewziec.html. 

 
Sposób umiejściowienia loga Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach   ustalony zostanie w 

drodze uzgodnienia z  Zamawiającym: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 

 
 

 
 

Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” 

barwy czarnej z przodu samochodu oraz na 
tylnych drzwiach. Z przodu pojazdu napis 

odwrócony (lustrzany): 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

7-Kolor 

nadwozia 

Nadwozie samochodu lakierowane 
w technologii zgodnej z 

obowiązującą u producenta 

pojazdu w kolorze 
ciemnozielonym, z tym że 

pokrywa silnika, drzwi od strony 
kierowcy i pasażera oraz drzwi 

tylne (pokrywa bagażnika) w 
kolorze białym. Elementy 

nadwozia w kolorze 

ciemnozielonym określone w § 9  
rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 

kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru 

odznaki identyfikacyjnej 
inspektorów Inspekcji Transportu 

Drogowego oraz oznakowania 

Nadwozie samochodu lakierowane w technologii 
zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w 

kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, 

drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne 

(pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy 

nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w 
§ 9  rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki 

identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu 

Drogowego oraz oznakowania pojazdów 
służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. 

U. z 2012, poz. 402): 
 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html


pojazdów służbowych Inspekcji 

Transportu Drogowego (Dz. U. z 

2012, poz. 402).  

8-Dodatkowe 
wyposażenie 
związane z 
zabudową  

1) Elektryczny klimatyzator dachowy 

zapewniający nawiew chłodnego 

powietrza do przedziału biurowego 
o wydajności chłodzenia minimum 

2,5 kW, zasilany z agregatu 
prądotwórczego lub zasilania 

zewnętrznego. System sterowania 
klimatyzatorem dachowym 

zainstalowany w przedziale  

biurowym lub z pilota 
bezprzewodowego. System winien 

posiadać zabezpieczenie przed 
zasilaniem klimatyzacji z 

akumulatorów dodatkowych, 

żelowych zainstalowamych w 
części biurowej. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2) Gotowa do użytku instalacja CB 
wraz z radiem CB z modulacją 

AM/FM. 
 

 

 
3) Urządzenie do wybijania szyb  

samochodowych  -młotek 
bezpieczeństwa  2 szt. 

 
 

 

 
4) Nóż do cięcia pasów zamontowany 

w kabinie kierowcy. Dopuszcza się 
nóż do cięcia pasów zintegrowany 

z urządzeniem do wybijania szyb 

samochodowych. 
 

 
 

Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający 

nawiew chłodnego powietrza do przedziału 

biurowego o wydajności chłodzenia 
…………………… kW, zasilany z agregatu 

prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego.  
System sterowania klimatyzatorem dachowym 

zainstalowany w przedziale  biurowym lub z 
pilota bezprzewodowego: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
System sterowania klimatyzatorem dachowym: 

 

……………………………………………………………………  
(wpisać właściwe) 

 
System posiada zabezpieczenie przed zasilaniem 

klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, 
żelowych zainstalowamych w części biurowej: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 

Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB 
z modulacją AM/FM: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
Urządzenie do wybijania szyb  samochodowych  -

młotek bezpieczeństwa  2 szt.: 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 
Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie 

kierowcy. Nóż do cięcia pasów zintegrowany z 
urządzeniem do wybijania szyb samochodowych: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

9-Okres 
gwarancji na 
wykonaną 
zabudowę 

Nie mniej niż 36 miesięcy. 

Oferowany okres gwarancji nie 
może być uzależniony od 

wniesienia przez Zamawiającego 
dodatkowych opłat. Czas reakcji 

Wykonawcy na usunięcie usterki 

lub wady zabudowy od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiającego 

nie dłuższy niż 48 godzin.  

Oferowany okres gwarancji nie może być 

uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 
dodatkowych opłat: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

Czas reakcji:……………………… godzin od chwili  
         (tak, nie- wpisać właściwe) 

zgłoszenia przez Zamawiającego.           



 

 

10- Okres 
gwarancji na 
składniki 
wyposażenia 
technicznego, 
w tym 
urządzenia i 
przyrządy 
zainstalowane  
w zabudowie 

 

Nie mniej niż 24 miesięcy. 
Naprawy gwarancyjne w miejscu 

użytkowania samochodu przez 

zamawiającego. Oferowany okres 
gwarancji nie może być 

uzależniony od wniesienia przez 
Zamawiającego dodatkowych 

opłat. 
Czas reakcji Wykonawcy od czasu 

zgłoszenia przez Zamawiającego 

usterki nie dłuższy niż 48 godzin. 
 

Okres gwarancji: ……………………. miesięcy. 
                 (tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Oferowany okres gwarancji nie może być 
uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 

dodatkowych opłat: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
Czas reakcji:……………………… godzin od chwili 

            (tak, nie- wpisać właściwe) 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

11-Serwis 
gwarancyjny 
i pogwarancyjny  

wykonanej  
zabudowy 

Wykonawca zapewni w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym 

serwis w miejscu użytkowania 
samochodu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania 

samochodu przez Zamawiającego: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

12-
Homologacja 
pojazdu 
zabudowanego 

Wykonawca obowiązany jest do 

dostarczenia świadectwa 

homologacji pojazdu wraz z 
zabudową dla pojazdu 

skompletowanego gwarantującą 
rejestrację samochodu, jako 

specjalny dla liczby przewożonych 
osób nie mniej niż 3 osoby dla 

każdego z pojazdów -wydane 

zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
marca 2013 r. w sprawie 

homologacji typu pojazdów 

samochodowych i przyczep oraz 
ich przedmiotów wyposażenia lub 

części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 
ze zm.). 

Wykonawca dostarczy świadectwo homologacji 

pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu 

skompletowanego gwarantującą rejestrację 
samochodu, jako specjalny dla liczby 

przewożonych osób nie mniej niż 3 osoby dla 
każdego z pojazdów -wydane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

marca 2013 r. w sprawie homologacji typu 

pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 
przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 

2013 r., poz. 407 ze zm.): 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

 

Tabela J– SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE KONTROLNE  

 

Wymagane specjalistyczne  
wyposażenie  kontrolne: 

 

 

Oferowane specjalistyczne 
 wyposażenie  kontrolne: 

Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.  tester 

diagnostyczny umożliwiający diagnozowanie układów 

bezpieczeństwa (w tym hamulcowych), kontroli emisji 

spalin (SCR), urządzeń rejestrujących (w tym tachografów) 

oraz elektroniki pokładowej dla pojazdów silnikowych. 

Nazwa urządzenia: ……………………………………….. 
 

Producent urządzenia: ………………………………….. 
 

……………………………………………………………………. 

 
Rok produkcji: …………………  

 



 

 

 

 

 

 

Tester diagnostyczny powinien składać się z: 

1) interfejsu diagnostycznego wraz z 

oprogramowaniem w języku polskim, 

 

 

2) przewodów połączeniowych typu “multipin”  do 

połączeń bezpośrednio do samochodów 

ciężarowych, ciągników siodłowych, układów 

hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz 

autobusów, w tym co najmniej następujących 

marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, 

MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, 

BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS 

 

 

 

 

Tester diagnostyczny musi zapewniać poniższe 

funkcjonalności umożliwiające: 

1) diagnozowanie układów bezpieczeństwa, 

kontroli emisji spalin oraz elektroniki pokładowej 

pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep i 

autobusów, w tym co najmniej następujących 

marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, 

MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, 

BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS. 

 

 

 

 

 

 

2) diagnozowanie możliwie największej ilości 

układów hamulcowych stosowanych w 

naczepach i przyczepach, w tym co najmniej 

Fabrycznie nowy umożliwiający diagnozowanie 

układów bezpieczeństwa (w tym hamulcowych), 

kontroli emisji spalin (SCR), urządzeń 
rejestrujących (w tym tachografów) oraz 

elektroniki pokładowej dla pojazdów silnikowych: 
 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Tester  składa się z interfejsu diagnostycznego 
wraz z oprogramowaniem w języku polskim: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

Wyposażony jest w przewody połączeniowe typu 

“multipin”  do połączeń bezpośrednio do 

samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, 

układów hamulcowych w naczepach 

(przyczepach) oraz autobusów, w tym co 

najmniej następujących marek: DAF, FORD, 

IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, 

SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, 

SOLARIS: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

Oferowany tester zapewnia poniższe 

funkcjonalności: 

diagnozowanie układów bezpieczeństwa, kontroli 

emisji spalin oraz elektroniki pokładowej 

pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep i 

autobusów, w tym co najmniej następujących 

marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, 

MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, 

BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

 

diagnozowanie możliwie największej ilości 

układów hamulcowych stosowanych w naczepach 

i przyczepach, w tym co najmniej następujących 

producentów HALDEX, WABCO, KNORR: 



następujących producentów: HALDEX, WABCO, 

KNORR, 

 
 

 

3) rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek 

zapisanych w pamięci sterowników 

kontrolowanych pojazdów,  

 

 

 

 

4) zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach 

sterujących w zakresie aktualnego faktycznego 

przebiegu pojazdu na podstawie zużycia paliwa 

i zapisów w układach takich jak EBS, 

 
 
 
 
 

5) sprawdzenie poprawnego działania układu 

selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Ad-

blue), 

 

 

 

6) sprawdzenie czujników ruchu KITAS, 

 
 

 

 

7) zdalny odczyt danych z karty kierowcy i 

tachografów, w tym co najmniej następujących 

producentów: CONTINENTAL AUTOMOTIVE 

(VDO), STONERIDGE ELEKTRONICTS, ACTIA, 

EFAS, 

 

 

 

 

 

8) kompatybilność z przystawką do stanowiska 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek 

zapisanych w pamięci sterowników 

kontrolowanych pojazdów: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 

zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach 

sterujących w zakresie aktualnego faktycznego 

przebiegu pojazdu na podstawie zużycia paliwa i 

zapisów w układach takich jak EBS: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

sprawdzenie poprawnego działania układu 

selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Ad-blue): 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

sprawdzenie czujników ruchu KITAS: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

zdalny odczyt danych z karty kierowcy i 

tachografów, w tym co najmniej następujących 

producentów: CONTINENTAL AUTOMOTIVE 

(VDO), STONERIDGE ELEKTRONICTS,ACTIA, 

EFAS: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 

 

kompatybilność z przystawką do stanowiska 

rolkowego CTCII Roller Interface Module 



rolkowego CTCII Roller Interface Module 

znajdującego się na wyposażeniu mobilnej linii 

diagnostycznej użytkowanej przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie testera diagnostycznego powinno 

umożliwiać: 

1) generowanie raportów diagnostyki z możliwością 

dokonania ich wydruku, 

 

 

 

2) tworzenie indywidualnych kont dla poszczególnych 

użytkowników, 

 

 

 

3) synchronizację grup użytkowników „on-line”, 

 

 

 

4) wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-

line” w ramach grupy użytkowników, 

 

 

 

 

5) komunikację bezprzewodową np. poprzez 

bluetooth. 

 

 

 

 

 

Zamawiający wymaga zainstalowania w testerze 

diagnostycznym dedykowanego oprogramowania 

znajdującego się na wyposażeniu mobilnej linii 

diagnostycznej użytkowanej przez 

Zamawiającego: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie testera diagnostycznego  

umożliwia: 

generowanie raportów diagnostyki z możliwością 

dokonania ich wydruku: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

tworzenie indywidualnych kont dla 

poszczególnych użytkowników: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

synchronizację grup użytkowników „on-line”: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-

line” w ramach grupy użytkowników: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

komunikację bezprzewodową np. poprzez 

bluetooth: 

 
…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

 

Oferowany tester diagnostyczny posiada 



kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz 

dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym 

oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do 

używania dedykowanego oprogramowania 

zainstalowanego w testerze diagnostycznym była udzielona 

na czas nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji 

oprogramowania przez minimum 1 rok. Po upływie tego 

okresu tester diagnostyczny powinnien zachować swoją 

funkcjonalność dla ostatniej wersji oprogramowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe wymagania dla testera diagnostycznego: 

1) zasilany elektrycznie, prądem  o napięciu w 

zakresie:  od 100 V do 240V, 

 

 

 

 

2) wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie 

akumulatorowe, 

 

 

 

3) możliwość pracy w niekorzystnych warunkach 

pogodowych  (ochrona prądowa minimum IP 54) 

 

 

 

 

4) możliwość pracy w przedziale temperatur: od -5 do 

+40 stopni Celsjusza, 

 

zainstalowane dedykowane oprogramowanie 

kompatybilneo z systemem Windows 7 lub 

wyższym:  

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Dodatkowa płyta DVD wraz z dedykowanym 

oprogramowaniem: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Licencja do używania dedykowanego 

oprogramowania zainstalowanego w testerze 

diagnostycznym  udzielona jest na czas 

nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji 

oprogramowania przez minimum 1 rok. Po 

upływie tego okresu tester diagnostyczny  

zachowuje swoją funkcjonalność dla ostatniej 

wersji oprogramowania: 

 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

Oferowany tester diagnostyczny: 

jest zasilany elektrycznie, prądem  o napięciu w 

zakresie:  od 100 V do 240V: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 
jest wyposażony w dodatkowe, niezależne 

zasilanie akumulatorowe: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

ma możliwość pracy w niekorzystnych warunkach 

pogodowych  (ochrona prądowa minimum IP 

54): 

………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

zapewnia możliwość pracy w przedziale 

temperatur od -5 do +40 stopni Celsjusza: 



 

 

 

 

 

5) przechowywanie w temperaturze  w przedziale: od -

10 do +50 stopni Celsjusza, 

 

 

 

 

 

6) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między 

elementami wchodzącymi w skład testera np. 

poprzez bluetooth, 

 

 

 

7) zabezpieczenie dostępu do Internetu przez WLAN, 

 

 

 

 

8) zabezpieczenie komunikacji z urządzeniami 

zewnętrznymi: w tym drukarką, dyskiem 

zewnętrznym, 

 

 

9) wyposażenie w przewód USB 

 

 

 

 

10) wyposażenie w przemysłowy tablet PC min. 10 cali 

z ekranem dotykowym oraz wirtualną klawiaturą 

do obsługi oprogramowania testera 

diagnostycznego oraz  zdalnej komunikacji, a także 

do wyświetlania wyników przeprowadzonych 

odczytów kontrolnych, 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

można go przechowywać w temperaturze  w 

przedziale: od -10 do +50 stopni Celsjusza: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 

zapewnienia bezprzewodową komunikację 

między elementami wchodzącymi w skład testera 

np. poprzez bluetooth: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

zapewnia dostępu do Internetu przez WLAN: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

zapewnia komunikację z urządzeniami 

zewnętrznymi: w tym drukarką, dyskiem 

zewnętrznym: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

wyposażony jest w przewód USB: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

 
wyposażony jest w przemysłowy tablet PC min. 

10 cali z ekranem dotykowym oraz wirtualną 

klawiaturą do obsługi oprogramowania testera 

diagnostycznego oraz  zdalnej komunikacji, a 

także do wyświetlania wyników 

przeprowadzonych odczytów kontrolnych: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 



 

11) wyposażenie w  zestaw przewodów 

połączeniowych do samochodów ciężarowych, 

ciągników siodłowych, układów hamulcowych w 

naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym 

co najmniej następujących marek: DAF, FORD, 

IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, 

SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, 

SOLARIS,  

 

 

 

 

12) wyposażenie w adapter służący do podłączenia z 

tachografem,  

 

 

 

13) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim w 

wersji elektronicznej na nośniku CD, 

 

 

 

14) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim 

wersji papierowej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) wyposażenie w opakowanie  z tworzywa 

sztucznego do przechowywania testera 

diagnostycznego i jego elementów składowych w o 

wymiarach nie większych niż 

580mmx480mmx270mm celem przechowywania go 

w dedykowanej części magzynowej samochodu 

specjalnego. 

 

wyposażony jest w  zestaw przewodów 

połączeniowych do samochodów ciężarowych, 

ciągników siodłowych, układów hamulcowych w 

naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym 

co najmniej następujących marek: DAF, FORD, 

IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, 

SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, 

SOLARIS: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 

wyposażony jest w adapter służący do 
podłączenia z tachografem: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

posiada instrukcję obsługi w języku polskim w 

wersji elektronicznej na nośniku CD: 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

posiada instrukcję obsługi w języku polskim 

wersji papierowej: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyposażony jest w opakowanie z tworzywa 

sztucznego do przechowywania testera 

diagnostycznego i jego elementów składowych: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
o wymiarach nie większych niż: 

 

……………………………………………………………………. 



 

 

 

 

Okres gwarancji na dostarczony tester diagnostyczny: nie 

mniej niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie 

może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 

dodatkowych opłat. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa 

wzorcowania dla oferowanego testera diagostycznego.  

 

(podać właściwe wymiary) 

 

 
 

 
 

Na oferowany tester diagnostyczny jest udzielona 

gwarancja w rozmiarze 
 

okres gwranacji :……………………….miesięcy 
                          ( wpisać właściwe) 

 
Oferowany okres gwarancji nie jest uzależniony 

od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych 

opłat: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
Wraz z oferowanym testerem diagnostycznym 

dostarczone będzie świadectwo wzorcowania: 
 

 …………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

 
 

Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.  dymomierz 

diagnostyczny dla silników wysokoprężnych (diesla) do 

kontroli zadymienia spalin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dymomierz diagnostyczny powinien zapewnić kontrolę 

zadymienia spalin z zachowaniem poniższego zakresu 

pomiarowego: 

1) czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania 

komory): maksymalnie do 5 minut od chwili 

uruchomienia dymomierza, 

2) możliwość kontroli zadymienia spalin o temperaturze: 

od 0 do 300 stopni Celsjusza, 

Nazwa urządzenia: ………………………………………… 

 
Producent urządzenia: …………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
 

Rok produkcji: …………………  
 

Fabrycznie nowy dymomierz diagnostyczny  dla 
silników wysokoprężnych (diesla) do kontroli 

zadymienia spalin: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

 
 

 
Dymomierz diagnostyczny  zapewnia kontrolę 

zadymienia spalin z zachowaniem poniższego 

zakresu pomiarowego: 

 

czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania 
komory): ………………………………  minut od chwili 

uruchomienia dymomierza, 
 

  
kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od 

…………… do  ……………… stopni Celsjusza, 



3) liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM:  od 0 do 

10000 rpm, 

4) współczynnik pochłaniania światła: od 0 do 9,99 K 

[m-1], 

 

 

 

 

Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego: 

1)  zasilany elektrycznie, prądem  o napięciu do 230V, 

2)  wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie 

akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem 

zewnętrznym, 

3)  możliwość pracy w przedziale temperatur: od +5 do 

+40 stopni Celsjusza, 

4) przechowywanie w temperaturze  w przedziale: od -

10 do +60 stopni Celsjusza, 

5) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między 

elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. 

poprzez bluetooth,   

6) elektroniczny i automatyczny system kalibrowania 

oraz zerownia ustawień, 

7) urządzenie dostosowanie  do różnych typów rur 

wydechowych pojazdów, 

8) zapewnienie możliwości przenośnej pracy 

dymomierza po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej 

części magazynowej samochodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM:  od 

………… do …………………. Rpm, 

 

współczynnik pochłaniania światła: od …………. 

do ………………… K [m-1], 

 

Oferowany dymomierz: 

jest zasilany elektrycznie, prądem  o napięciu do 

230V: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

wyposażony jest w dodatkowe, niezależne 

zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym 

ładowaniem zewnętrznym: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

zapewnia pracę w przedziale temperatur: od  

…………… do ………………… stopni Celsjusza, 

 

zapewnienia pracę w bezprzewodowej 

komunikacji między elementami wchodzącymi w 

skład dymomierza np. poprzez Bluetooth: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

zapewnia elektroniczny i automatyczny system 

kalibrowania oraz zerownia ustawień: 

…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

dostosowany jest  do różnych typów rur 

wydechowych pojazdów: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

zapewnia przenośną pracę po wyjęciu z 

zabudowy z dedykowanej części magazynowej 

samochodu: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 
 

 



 

 

Dymomierz diagnostyczny powinien być wyposażony w: 

1) komorę o rzeczywistej długości maksymalnie do: 

200mm, 

2) port szeregowy o standardzie  RS232 dla transmisji 

danych do zewnętrznego komputera, 

3)  wąż gumowy o długości min. 1000mm (wraz z 

uchytem) i sondą o długości min. 270mm do 

umieszczania w rurze wydechowej samochodu, 

4) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji 

elektronicznej na nośniku CD, 

5) instrukcję obsługi w języku polskim wersji 

papierowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dymomierz diagnostyczny winien posiadać wymiary nie 

większe niż: 460mm x 200mm x 480mm – celem 

przechowywania w dedykowanej części magazynowej 

samochodu specjalnego. 

 

 

 

 

 
Dymomierz diagnostyczny wyposażony jest w: 

komorę o rzeczywistej długości nie większej niż:  

200mm, 

……………………………………mm 
(podać długość komory w mm) 

 

port szeregowy o standardzie  RS232 dla 

transmisji danych do zewnętrznego komputera: 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

wąż gumowy o długości ……………….mm 

          (podać długość węża w mm) 
 

uchwyt 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

sondę do umieszczania w rurze wydechowej 

samochodu o długości ……………….mm do  

              (podać długość sondy w mm) 
 

 

instrukcję obsługi w języku polskim w wersji 

elektronicznej na nośniku CD, 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

instrukcję obsługi w języku polskim wersji 

papierowej. 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 

 

 

 

Dymomierz diagnostyczny posiada wymiary nie 

większe niż:  
 

………………………………………………………………… 

(podać właściwe wymiary) 
 

przechowywania w dedykowanej części 
magazynowej samochodu specjalnego. 

 



 

 

Zamawiający wymaga zainstalowania w dymomierzu 

dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z 

systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty 

DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem.  

Zamawiający wymaga, aby licencja do używania 

dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w 

analiztorze była udzielona na czas nieokreślony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: 

nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie 

może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego 

dodatkowych opłat. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa 

zgodności CE dla oferowanego dymomierza 

diagnostycznego. 

 

 

 

 

 
 

Zainstalowane w dymomierzu dedykowane 
oprogramowanie kompatybilne z systemem 

Windows 7 lub wyższym: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
Dodatkowa płyta DVD wraz z dedykowanym 

oprogramowaniem: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

Licencja do używania dedykowanego 

oprogramowania zainstalowanego w dymomierzu 
diagnostycznym była udzielona na czas 

nieokreślony: 
 

…………………………………………………………………… 
(tak, nie- wpisać właściwe) 

 

 
 

 
Na oferowany dymomierz diagnostyczny jest 

udzielona gwarancja w rozmiarze 

 
okres gwranacji :……………………….miesięcy 

                          ( wpisać właściwe) 
 

Oferowany okres gwarancji nie jest uzależniony 

od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych 
opłat: 

 
…………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 

Wraz z oferowanym dymomierzem 
diagnostycznym dostarczone będzie świadectwo 

zgodności CE: 
 

 …………………………………………………………………… 

(tak, nie- wpisać właściwe) 
 

 
 

6) Oświadczenia dotyczące postanowień siwz: 

a) oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się ze siwz i uznajemy się za wiązanych jej 
postanowieniami, 

b) oświadczam/y*, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do siwz oraz uzyskaliśmy niezbędne 
informacje do przygotowania oferty, 

c) akceptuje/my* warunki płatności określone w siwz, 

d) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w siwz, 
e) oświadczam/y*, że uważamy się za związanych ofertą przez okres (czas) wskazany w 

sizw, 



f) oświadczam/y*, że załączony do siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

g) zobowiązuje/my* się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie oraz w sposób 

zgodny  warunkami określonymi w siwz oraz w załącznikach do niej. 
 

7) Oświadczam/my*, że Wykonawca: 
a) nie zamierzam wykonać przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów*, a 

całość prac wykonam samodzielnie, w ramach działań własnego przedsiębiorstwa*, 

 
b) zamierzam powierzyć podwykonawcy/om* wykonanie zamówienia w niżej wymienionej 

w części lub zakresie, rozmiarze prac*: 

 
Lp. Podwykonawca  

(dane identyfikujące: 
adres, nazwa, firma NIP, 
PESEL, KRS, CEIDG)  

 

Zakres dostawy, w którym Wykonawca ma 

zamiar powierzenia realizacji podwykonawcy 

1.  Lokalizacja:……………………………………………………………… 

 
Zakres prac:…………………………………………………………… 

 
Rozmiar:………………………………………………………………… 

2.   

Lokalizacja:……………………………………………………………… 
 

Zakres prac:…………………………………………………………… 

 
Rozmiar:………………………………………………………………… 

  
(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, podając nazwę (firmę) i dane adresowe 
podmiotu w sytuacji, gdy Wykonawca zgodnie z postanowieniem art.36a ustawy Pzp zmierza powierzyć 
wykonanie zamówienia podwykonawcy) 

 
 
8) Oświadczam/my*, że: 

a) informacje zawarte w ofercie lub załącznikach do oferty są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 

419 ze zm.)*, 

b) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

strona od strona do 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

 
 

(UWAGA: Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji 
zawartych w ofercie lub w załącznikach do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykaże, iż 



zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 
uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw 
normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust.4 Pzp. 

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 
(art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

 

c) jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają 
ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez 

wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych 
uprawniających do dokonania zastrzeżenia, może spowodować nie uznanie przez 

Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku 
Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne 

szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. 

 

9) Oświadczam/my*, że:  
w przypadku zastrzeżenia, że w naszej ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akceptujemy 

następujące zasady badania przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego przez nas 
zastrzeżenia. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie pod warunkiem, że: 

a) Wykonawca wskaże w sposób jednoznaczny  informacje  podlegające tajemnicy 
przedsiębiorstwa, 

b)  do oferty będzie załączone uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn 

faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do 
dokonania zastrzeżenia. 

 
W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, 

jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie 

przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających 
do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych 

wyjaśnień. Wykonawca  nie   może   skutecznie   zastrzec,   iż   podlegającą   ochronie   
tajemnice przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

10) Oświadczam/my*, że:  

niżej wymienione autoryzowane stacje obsługi samochodów (ASO) znajdują się na terenie 

miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 20 km,  licząc od granic 
administracyjnych miasta Katowice. 

 

Lp. Nazwa (firma) ASO 
Adres ASO  

(miejscowość z kodem 

pocztowym, ulica) 

Numer telefonu 

kontaktowego 

        1. 

 

 
 

 

  

2. 
 

 
 

 

  

3. 
 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

  

5. 
 

 

  



 

 

11) Oświadczam/my*, że: 

zgodnie z załączonym pełnomocnictwem,  pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy                   

w postępowaniu lub reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy jest: 

 

……….…………………………………………………………………...…………………………………… 
 (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę (spółki cywilne, konsorcja) lub Wykonawcy, którzy w 
powyższym zakresie ustanowili odrębne pełnomocnictwo) 

 

12) Oświadczam/my*, że: 

zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy  Prawo zamówień publicznych  wybór oferty: 
a)   nie    będzie    prowadzić    do    powstania    obowiązku    podatkowego    po    stronie 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć*, 
 

b)   będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć z tytułu*: 

 -wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów *, 

 -mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o 

podatku od towarów i usług *, 
 -importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT * 
 

w następującym zakresie: 

 

……….…………………………………………………………………...…………………………………… 
 (Wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku) 

 
(UWAGA: W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty 
Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć). 

 

13) Oświadczam/my*, że: 

Wykonawca  jest/ nie jest* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w 

rozumieniu definicji zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE,  

 

 

(UWAGA: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.   
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR.)  

              

14) Oświadczam/my*, że: 

wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne zawarte w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskaliśmy 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 wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia winno nastąpić przez jego wykreślenie). 

 

15) Oświadczam/my*, że: 

wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………… 

na adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres skrzynki e-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego lub faksu pod numerem: 

telefonu ………………………………………………………. faksu: ………………………………………………………… 

 

Do oferty dołączamy następujące załączniki: 

1. oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu*- zał. nr 1, 
  

2. oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o 
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania* -zał. nr 2, 

 

3. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę  z zasobów innych podmiotów  – 
zał. nr 3,  (jeżeli dotyczy/ jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 3), 

 
 

4. oświadczenie składane przez podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy – załącznik nr 

4, 
 

5. pełnomocnictwo  - zał. nr 4  (jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 4), 

 

6. inny niż pełnomocnictwo dokument z którego wynika umocowanie do złożenia oferty*  (np. 

odpis z KRS, CEIDG) - zał. nr 5   (jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 5), 

 

7. ………………………………………………………………………………………… zał. nr ............... 

 
Na złożoną ofertę wraz z załącznikami składa się ........... kolejno ponumerowanych stron                     

z zachowaniem ciągłości numeracji. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 
 

 

      …………………………………………………………… 
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                         do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
Uwagi: 
* - niepotrzebne skreślić, 

 
 



 

 
 

WAT.272.3.1.2019                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz 

 
 

 
 

 

 
 

     (pieczęć WYKONAWCY) 

  

     Do: 
            WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  

TRANSPORTU DROGOWEGO 

w Katowicach 
 

 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.24 ust. 11 ustawy z dnia                     

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  –  dotyczące przesłanki wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23  

- oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
 

Ja: 
.............................................................................................................................................. 

(wpisać czytelnie imię i nazwisko) 

 
 

reprezentując Wykonawcę:  
 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania 
oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w 
zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG) 
 
 

 

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

 

 
jako:  

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

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe) 

 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego 

laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1968 ze zm.) oświadczam/y* , co 

następuje:  

 
a) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie 

należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 798) i nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*, 

 

b) wspólnie z podmiotami wymienionym w poniższej tabeli należę/należymy* do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i 



konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 798) i zachodzą w stosunku do 

mnie/nas*  podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Lp. Nazwa podmiotu 

 
Adres /dane identyfikujące podmiot   

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  
 

 

4.  

 

 

(UWAGA: należy podać nazwę podmiotu, adres siedziby/ dane identyfikujące podmiotu, który złożył oferty w 
postępowaniu) 

 

 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 
ustawy Prawo zamówień publicznych przedkładam następujące środki dowodowe 

(dokumenty i informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) wskazujące na brak 

podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania*: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Uwaga: opisać przedkładane dokumenty i informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Uwaga:  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy  Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.) 

 
 



 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y* , że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 
      …………………………………………………………… 

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 
                                                       do reprezentowania  Wykonawcy)                                                                              

 
Uwagi: 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

WAT.272.3.1.2019                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 6 do siwz 
 

 

 
 

 
 

 
     (pieczęć WYKONAWCY) 

  

     Do: 
            WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  

TRANSPORTU DROGOWEGO 
w Katowicach 

 
 
 
 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na podstawie                   

art.22a ustawy  Prawo zamówień publicznych  

 
 
 

Ja: 
.............................................................................................................................................. 

(wpisać czytelnie imię i nazwisko) 

 

 

reprezentując podmiot:  
 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania 
oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w 
zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG) 

 
 

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

 
jako:  

 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe) 

 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego 

laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 oświadczam/y* , co następuje:  

 
wyżej wymieniony podmiot, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

udostępni Wykonawcy składającemu ofertę w tym postępowaniu:  

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

                                    (wpisać pełną nazwę (firmę) podmiotu, adres siedziby Wykonawcy składającego ofertę) 

 

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

 
niezbędne zasoby na potrzeby realizacji  powyższego zamówienia 

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

                                      (wpisać zakres udostepnionyh Wykonawcy zasobów innego podmioru) 

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

 



 

 
 

na okres wykorzystania ich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa 

mobilnego laboratorium antysmogowego” w celu jego należytego wykonania. 
 

 
Sposób udostępnienia zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

został wskazany poniżej:  

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

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

 

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

   

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

 

Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego został wskazany 
poniżej:  

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

   

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

 

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

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

 

 

 
Charakter stosunku, jaki będzie łączył na z Wykonawcą: 
 

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

   

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

 

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

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

 
 
 

Oświadczamy, iż w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować dostawy których wskazane 
zdolności dotyczą. 
 
 
 

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

 
      …………………………………………………………… 

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 
                                                                       do reprezentowania  podmiotu udostępniającego zasoby)                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y* , że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

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

 

      …………………………………………………………… 
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                       do reprezentowania  podmiotu)                                                                              
 

 
 
 
(Uwagi: Oświadczenie wypełnia podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu) 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAT.272.3.1.2019                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 7 do siwz 

 
 

 

 
 

 
 

     (pieczęć WYKONAWCY) 

  

     Do: 

            WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO 

w Katowicach 

 
 
 
 
 
 

Wykaz wykonanych dostaw  

 
 
 
 
 

Ja: 

.............................................................................................................................................. 
(wpisać czytelnie imię i nazwisko) 

 

 
reprezentując Wykonawcę:  

 
.............................................................................................................................................. 
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania 
oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w 
zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG) 

 
 

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

jako:  

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

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe) 

 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego 
laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu 

Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 przedstawiam wykaz dostaw w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wykazane dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

Lp. 
     
Nazwa i adres odbiorcy dostawy 
 

Data  wykonania 
dostawy 
 

Zakres przedmiotowy 
dostawy 

Całkowita wartość brutto 
(zł) 
 początek 

(dd/mm/rrrr) 
koniec  
(dd/mm/rrrr) 

         1. 
 

 
 
 

    

2. 
 

 
 
 

    

3. 
 

 
 
 

    

4. 
 
 
 

    

5. 
 
 
 

    

 

 
Uwaga: 
Do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  
wykonał/wykonywali  należycie minimum 3 dostawy o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, z podaniem jej 
(ich) wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru) 
potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

 

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

 

      …………………………………….……………………… 
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                         do reprezentowania  Wykonawcy) 

         

 

 
Uwagi: 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
WAT.272.3.1.2019                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 8 do siwz 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (OGÓLNY WZÓR UMOWY) 

 

 
 

                                            UMOWA  NR  WAT.273.1.1.2019 

 
 

zawarta  w dniu ................... 2019 r. w Katowicach  
 

pomiędzy:  

 
 

Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy                 
ul. Żeliwnej 38, nr  NIP: 954-23-95-790, nr REGON: 2777715490 reprezentowanym przez: 

 
Panią Anną Sokołowską-Olesik – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 

Drogowego zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym         

                       
  a 

 
przedsiębiorcą……………………………………………………………………………………………………………

…………………… z siedzibą w ………………… przy   ul. ………………… wpisanym  do rejestru 

…………………………………………………………………… pod nr  ………………… nr NIP: 
…………………, nr REGON: ………………… reprezentowanym przez:   

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 
       

    PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 

 
1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru Wykonawcy dokonanego w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego               
w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu przepisów dotyczących 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 144.000 euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z póź.zm.). 

 
2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę mobilnego laboratorium 

antysmogowego zwanego dalej MLA składającego się z 1 szt. samochodu specjalnego ze 
specjalistyczną zabudową marki …………………………………, model …………………, rok 

produkcji………………….. o nadwoziu typu………………………………  zwanego dalej 

samochodem oraz specjalistycznego wyposażenia kontrolnego samochodu. 
 

3. Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych oraz warunków zabudowy 
samochodu, a także specjalistycznego wyposażenia kontrolnego samochodu określa 

załącznik nr 1 do umowy. 

 



4. Wykonawca oświadcza, że oferowany samochód i specjalistyczne wyposażenie kontrolne  

jest fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób 
trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie. Wykonawca 

oświadcza, że samochód spełnia warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i 

przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy. 
 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu MLA, o którym mowa w ust. 2 - 
4 oraz zobowiązuje się dostarczyć je w terminie  do  dnia ……………… 2019 r. 

 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem 

o terminie dostawy mobilnego laboratorium antysmogowego zwanego dalej jako MLA. 

Odbiór jakościowy i ilościowy MLA nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

 

7. Dostawa MLA winna być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 

poniedziałku-do piątku, od godziny 8.00 do  godziny 15.00. 
 

8. Z czynności odbioru dostarczonego MLA zostanie spisany i podpisany przez Strony „Protokół 

odbioru”, stwierdzający zgodność dostarczonego MLA i jego parametrów techniczno-

użytkowych z ofertą Wykonawcy z dnia ...................... 2019 r. oraz z załącznikiem nr 1 do 

umowy. 

 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostarczonym samochodem wchodzącym w 

skład MLA: książkę (kartę) pojazdu, komplet 2 kluczyków samochodowych, książkę 

gwarancyjną, książkę serwisową (lub kartę serwisową) wystawioną przez producenta 

samochodu oraz producenta specjalistycznego wyposażenia kontrolnego, instrukcję obsługi 

w języku polskim, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie samochodu, w tym wyciąg ze 

świadectwa homologacji, a także oryginał faktury zakupu samochodu celem okazania 

organowi rejestrującemu samochód. W „Protokole odbioru” zostaną także wymienione cechy 

identyfikujące samochód, w tym numer fabryczny nadwozia (VIN) oraz numer fabryczny 

silnika a także numery seryjne specjalistycznego wyposażenia kontrolnego. Zamawiający 

zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy oryginału faktury zakupu samochodu niezwłocznie po 

jego zarejestrowaniu przez organ rejestrujący. 

 

10. Wzór  „Protokołu odbioru” stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terminie do 1 dnia, od dnia 

protokolarnego odbioru MLA parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy 

samochodu, a także specjalistycznego wyposażenia kontrolnego  w celu zbadania zgodności 

z wymaganiami określonymi w: druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 

……………… 2019 r.,  załączniku nr 1 do umowy oraz zawartych w ofercie Wykonawcy z 

dnia....................... 2019 r.  

 

12. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony element składowy MLA tj. 

samochód lub specjalistyczne wyposażenie kontrolne samochodu nie spełnia  parametrów 

techniczno-użytkowych wymienionych w druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

z dnia …………… 2019 r., w ofercie Wykonawcy z dnia …………… 2019  r. oraz w załączniku nr 

1 do umowy lub  gdy nie dostarczono któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 

9, Wykonawca obowiązany jest na podstawie dokonanej przez Zamawiającego reklamacji 

wymienić samochód na nowy, wolny od wad lub dostarczyć brakujące dokumenty, w 

terminie 2 dni od dnia przekazania protokolarnego MLA. Koszt wymiany lub dostawy pokrywa 

Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu lub specjalistycznego wyposażenia kontrolnego 

wolnego od wad lub dostarczenia dokumentów zostanie sporządzony dodatkowy „Protokół 

odbioru”. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy. 

 

13. Reklamacja samochodu lub specjalistycznego wyposażenia kontrolnego  dokonana będzie w 
formie pisemnego zawiadomienia składanego przez Zamawiającego Wykonawcy na nr 

faksu.......................... lub na adres skrzynki e- mail:………………………… Zawiadomienie 
określać będzie dzień wyznaczony przez Zamawiającego do wymiany i dostarczenia przez 



Wykonawcę nowego, wolnego od wad samochodu lub jego specjalistycznego wyposażenia 

kotronego , a także do dostarczenia brakujących dokumentów. 
 

14. Dla celów niniejszej umowy przyjmuje się, iż wada oznacza – cechę zmniejszającą wartość 

lub użyteczność MLA lub jej części, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z 
okoliczności lub przeznaczenia, lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą 

techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy 
prawa. 

 

15. Koszty przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas dostarczenia MLA do 
siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór 

samochodu w powyższym miejscu. 
 

16. Strony postanawiają, że upoważnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za 
realizację  umowy są: 

 

-ze strony Zamawiającego: Pani/Pan..............................tel./fax/adres  e-
mail............................ 

 
-ze strony Wykonawcy: Pani/Pan...................................tel./fax/adres e-

mail............................. 

 
 

 
                                                           PODWYKONAWSTWO 

(uwaga: postanowienia §2 wejdą do stosowania tylko w przypadku zaistnienia 
okoliczności w nim wymienionych) 

 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością przez 
którą rozumie się ogólnie wymaganą staranność w wykonaniu postanowień umowy. 

 
2. Wykonawca zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 
3. Wykonawca przy wykonaniu  przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za 

kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy oraz za wszelkie szkody 
wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez osoby zatrudnione do 

wykonania umowy. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi z wyłączeniem 

prac wymienionych w ust. 5 umowy. 
 

5. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony zakres dostawy wykona przy pomocy 

podwykonawcy (podwykonawców): 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Zlecenie części dostawy podwykonawcy (podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania dostaw powierzonych podwykonawcy 
(podwykonawcom). 

 

7. Pozostały zakres dostawy Wykonawca wykona siłami własnymi. 
 

8. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu informacje odnoszące się 
do podwykonawców (adresy, telefony kontaktowe, faks, dane przedstawicieli itp.). 

 

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim z 
wyłączeniem wskazanych w umowie podwykonawców. 

 
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 



 

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 

 
12. Kserokopie umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami zostaną przekazane 

Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu. 
 

13. Jakiekolwiek zmiany w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany podwykonawców 

wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego 
podwykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.  

 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy 

(podwykonawców) jak za działania lub zaniechania własne. 
 

15. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie  z 

podwykonawcą. 
 

 
 

           WARUNKI ODPŁATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY 

 
§ 3 

 
1. Strony ustalają cenę za dostawę MLA określonego  

w § 1 ust. 2 i 3 umowy w wysokości netto ……………………………………… złotych (słownie: 
…………………………………………………… złotych), podatek VAT w kwocie …………………… 

złotych (słownie: ………………………………………… złotych), w wysokości 

brutto…………………………… złotych (słownie: …………………………………………………… złotych). 
 

2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za 
przedmiot umowy. 

 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczoną MLA w formie przelewu 
na konto bankowe Wykonawcy, podane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT z 

terminem płatności 30 dni od daty doręczenia faktury i wydania MLA kompletnej, wolnej od 
wad, po podpisaniu oraz zaakceptowaniu przez Strony „Protokołu odbioru”. 

 

4. Wykonawca wystawi za dostarczoną MLA fakturę VAT wskazując w niej numer nadwozia 
VIN, numer silnika dostarczonego samochodu. 

 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy, zapłata następuje w dniu uznania konta 

bankowego Wykonawcy. 
 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 
 

7. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia 
naliczonej kwoty z wartości faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 

8. Zamawiający  nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za 
przedmiot umowy. 

 

 

 
                                                             GWARANCJA I SERWIS 

 
§ 4    

 

1. Wykonawca udziela gwarancji za dostarczoną MLA w rozmiarze: 



1) gwarancja mechaniczna za samochód …………………… miesięcy (słownie: 

………………………………………………), 
2) gwarancja na nadwozie samochodu …………………… miesięcy (słownie: 

………………………………………………), 

3) gwarancja na perforację nadwozia samochodu ……………  miesięcy (słownie: 
……………………………………………………………), 

4) gwarancja na specjalistyczną zabudowę samochodu …………………… miesięcy (słownie: 
…………………………………), 

5) gwarancja na składniki specjalistycznego wyposażenia kontrolnego zainstalowanego  w 

samochodzie …………………… miesięcy (słownie: …………………………………), 
 

 
 -  począwszy od dnia odbioru MLA spełniającą wymagane parametry techniczno-użytkowe lub 

od dnia usunięcia stwierdzonych usterek lub wad zabudowy samochodu, zgodnie z § 1 ust. 
12 umowy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia 

dodatkowych opłat przez Zamawiającego.  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnego usuwania ujawnionych w okresie 
gwarancji wad MLA  poprzez nieodpłatne naprawy z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych  

części składowych  MLD lub  jej wyposażenia na wolne od wad. 

 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady lub usterki, z wyjątkiem uszkodzeń 

spowodowanych korzystaniem z MLA lub jej wyposażenia w sposób niezgodny                         
z przeznaczeniem i instrukcją obsługi MLD. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wyposażenia MLA wykazującego wady fizyczne na 

nowe wyposażenie, tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w 

przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych wyposażenie nadal będzie wykazywało 
wady fizyczne uniemożliwiające eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

 
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 okres gwarancyjny na dane wyposażenie MLA biegnie na 

nowo od dnia jego wymiany na nowe bezusterkowe. 

 
6. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia podpisania „Protokołu końcowego 

odbioru MLD” przez Strony, który nie będzie zawierał zastrzeżeń lub uwag ze strony 

Zamawiającego.  
 

7. Termin gwarancji o którym mowa w  ust. 1 ulega automatycznie przedłużeniu o okres 
naprawy liczony od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu  wady lub 

awarii MLA przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 

 
8. Zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wystąpienia wady lub awarii  MLA lub jej wyposażenia w 

okresie gwarancji lub po jej upływie będą dokonane w formie pisemnego zawiadomienia 
składanego Wykonawcy na nr faksu: …………………… lub na adres poczty elektronicznej e-mali: 

………………… 

 
9. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji lub po jej upływie reakcja Wykonawcy 

polegająca na przyjeździe do siedziby Zamawiającego i podjęciu  działań związanych z 
usuwaniem wady lub awarii MLA lub przewozem MLA (lub jej wyposażenia) do serwisu nastąpi 

w ciągu 72 godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub awarii w terminie do 3 dni roboczych tj. 

maksymalnie do 72 godzin  od dnia zgłoszenia wady lub awarii. 

 
11. Wszystkie naprawy MLA w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym powinny być 

dokonywane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli jednak wada lub awaria MLA  uniemożliwia 

naprawę w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 9 i 10, 

odbierze i przetransportuje MLA do właściwego serwisu (o ile istnieje możliwość jego 
bezpiecznego demontażu) na swój koszt i ryzyko. 

 



12. Jeżeli czas usunięcia wady MLA (lub jej elementów wyposażenia) przekroczy termin, o którym 

mowa w ust. 9 i 10, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować  zastępcze 
wyposażenie o nie gorszych parametrach jak naprawiane, które zapewni prawidłowe działanie 

MLA. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym  Wykonawcy nie zostanie naliczona 

kara o której mowa w § 7 ust. 2 umowy za okres, w którym zamontowane zostało zastępcze 
wyposażenie zapewniające prawidłowe działanie MLA.  

 
13. W przypadku dostarczenia i zainstalowania zastępczego wyposażenia MLA bieg gwarancji na 

zastępcze wyposażenie MLD rozpoczyna się na nowo, od momentu jego odbioru po wymianie. 

 
14. Jeśli Wykonawca, nie dopełni obowiązku usunięcia wad lub awarii w terminie, o którym mowa 

w ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad lub awarii w drodze naprawy MLA 
lub wymiany jego wyposażenia na nowe u innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

 
15. Przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru MLA, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielania pod numerem telefonu: …………………. bezpłatnych 

telefonicznych konsultacji w języku polskim związanych z eksploatacją MLA lub jej 
wyposażenia w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.  

 
16. Świadczenia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy wykonywać będzie Wykonawca 

osobiście lub wskazany przez Wykonawcę podmiot trzeci zwany dalej jako punkt serwisowy. 

 
17. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy lub punktu serwisowego Wykonawcy 

porozumiewali się w języku polskim. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić tłumacza do kontaktów z Zamawiającym.  

 
18. Dokonanie przez Zamawiającego końcowego odbioru MLA nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązków z tytułu rękojmi określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  

 
19. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji  wykonywać czynności wchodzące              

w jej zakres w sposób profesjonalny oraz niepowodujący utraty gwarancji producentów 

poszczególnych elementów wyposażenia MLA.  

 
20. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego 

określonego  w ust. 1, o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady przez Zamawiającego nastąpiło 
przed upływem okresu gwarancji. 

 
21. Wszelkie części składowe MLA lub jej elementów wyposażenia będą w trakcie naprawy  

dokonywanej przez Wykonawcę lub punkt serwisowy wymieniane na fabrycznie nowe i będą 

charakteryzowały się tymi samymi parametrami technicznymi co części lub elementy   
podlegające wymianie. Usługi związane z zachowaniem i zapewnieniem gwarancji MLA lub jej 

elementów wyposażenia będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniem 
producenta dostarczonego elementu wyposażenia MLA lub pojazdu. 

 
22. Wykonawca udziela dodatkowo rękojmi za  MLA i jej elementów wyposażenia na zasadach 

wynikających z Kodeksu cywilnego na okres równy okresowi gwarancji. Termin rękojmi liczy 

się od daty podpisania protokołu odbioru MLA bez zastrzeżeń. 
 

23. Wykonawca  w trakcie obowiązywania okresu gwarancji  przeprowadzi  na własny koszt: 

minimum 2 przeglądy serwisowe zabudowy specjalistycznej samochodu specjalnego w 
pierwszych 24 miesiącach oraz 2 przeglądy serwisowe po upływie pierwszych 24 miesięcy 

użytkowania zabudowy specjalistycznej samochodu  obejmujących przegląd między innymi 
przegląd:  

1) elementów zabudowy przedziału biurowego i magazynowego, 
2) instalacji zasilania przedziału biurowego i magazynowego,  

3) urządzeń sterujących zainstalowanych w przedziale biurowym i magazynowym,  

4) pozostałych elementów ujętych w instrukcji technicznej lub instrukcji użytkowania 
specjalistycznej zabudowy samochodu 

 
24. Każdy przegląd zabudowy specjalistycznej samochodu specjalnego zostanie zakończony 

sporządzeniem protokołu serwisowego opisującego  zakres przeprowadzonych czynności. 



 

25. Przez cały okres gwarancji pojazdu silnikowego wchodzącego w skład MLA wszystkie 
czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności konserwacja, naprawy 

mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów zwanych dalej jako ASO na 
terenie miasta Katowice lub w innej miejscowości  w promieniu 50 km licząc od granic 

administracyjnych miasta Katowice. 
 

26. Wykaz  ASO na terenie miasta Katowice lub w  innej miejscowości  promieniu 50 km licząc od 

granic administracyjnych miasta Katowice zawarto w załączniku nr 4 do umowy. 
 

27. W przypadku zamknięcia choćby jednej autoryzowanej stacji ASO wymienionej  
w załączniku nr 4 do umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym 

Zamawiającego oraz zapewnić inną stację ASO.  
 

28. Jeżeli w wyniku zamknięcia ASO brak będzie autoryzowanej stacji na terenie miasta Katowice 

lub w innej miejscowości  promieniu 50 km licząc od granic miasta Katowice, Zamawiający 
może dokonać naprawy objętych gwarancją pojazdu w dowolnym innym wybranym przez 

siebie punkcie serwisowym na koszt Wykonawcy. Punkt taki nie będzie musiał być stacją 
autoryzowaną przez producenta pojazdu. W takim przypadku, jeżeli  skutkować to będzie 

utratą przez Zamawiającego gwarancji, wszelkie następne naprawy, które byłyby wykonywane 

jako naprawy gwarancyjne, Zamawiający również będzie wykonywać na koszt Wykonawcy.  
 

29. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu 
na ich wysokość, chyba, że wymieni dostarczony MLA lub jej element wyposażenia na nowy 

tej samej marki i typu, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych. 

 
30. Warunki gwarancji określone w umowie wraz z przepisami ustawy Kodeks cywilny regulują w 

sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek 

dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi 

niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z 

niniejszej Umowy nie wiążą Zamawiającego. 

 

 
 

 
KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE 

UMOWY 

§ 5  
 

1. Wykonawca zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
1) za nie dostarczenie MLA w terminie określonym  w § 1 ust. 5 umowy  w wysokości 0,3 % 

wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za  opóźnienie w wydaniu MLA bez wady, w wysokości 0,5 % wartości  brutto  określonej 

w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego do dostarczenia MLA wolnego od wad, 
3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, 
4) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia w wysokości 20% wartości 

brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

 
2. Kara umowna, o której mowa w ust.1 pkt 1 należna jest Zamawiającemu  także w sytuacji, 

gdy Zamawiający  odmówił przyjęcia MLA z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 12, chyba że 
Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy.  

 

3. W przypadku nie  dostarczenia MLA w terminie 2 dni od terminu określonego  w § 1 ust.  5 
umowy lub nie dostarczenia go w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może także odstąpić od umowy 
bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym 

przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto określonej 
w § 3 ust. 1 umowy. 



 

4. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w odbiorze  
MLA w wysokości 0,1 % jego wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do jego odbioru zgodnie z  § 1 ust. 5 umowy. 

 
5. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie 

wynagrodzenia, liczoną od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana. 
 

6. Każda ze Stron niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy może dochodzić 

odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona wartość kar umownych 
określonych w ustępach poprzednich. 

 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym. 

 

                                                 
 

                                                     ZMIANY UMOWY 
 

 § 6 

  
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 
144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać 

z następujących okoliczności: 
 

1) zmiany danych osób wyznaczonych do kontaktów lub zmiany danych adresowych                   

i rejestrowych Stron umowy, 
2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 
3) zmiany oferowanego samochodu wchodzącego w skład MLA na inny o parametrach nie 

gorszych niż zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca  wykaże, 
że zaproponowany przez niego w ofercie samochód nie jest dostępny na rynku w 

wyniku zakończenia jego produkcji lub wycofania ze sprzedaży, 
4) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub 

okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 
 

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia określonego w  §  3 ust. 1  umowy. 

 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 umowy jest złożenie wniosku, przez 
Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.                     

W przypadku, gdy z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w zakresie terminu wykonania 
przedmiotu umowy występuje Wykonawca winien okoliczność, na którą się powołuje 

wykazać dokumentami bądź za pomocą innych dowodów.  

 
 

 
                                                  

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 7 
 

1. Zamawiający niezależnie od postanowień zawartych w § 5 ust.1 i 3 umowy, będzie mógł 
odstąpić od umowy lub od jej części, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania,              w 

następujących przypadkach:  



1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym 

należyte wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia 
kiedy Zamawiający  powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od 

umowy, 

2) gdy Wykonawca  wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, oraz w 
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu 

realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie 
określonym w tym wezwaniu – w terminie do 14 dni od upływu terminu określonego w 

piśmie informującym Wykonawcę o nieprawidłowościach, 

3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 14 dni od 

dnia kiedy Zamawiający  powziął informacje o okolicznościach warunkujących 
odstąpienie od umowy, 

4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo 
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego  

terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający  powziął informacje                     

o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy, 
5) gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z ofertą Wykonawcy z dnia 

……………… 2019 r. lub gdy brak jest jednego z dokumentów,  o których mowa w opisie 
przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje 

warunków określonych  w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, a Zamawiający  

odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy  termin na usunięcie  wad lub 
braków – w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu. 

 
 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa                     
w ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia 

płatnego i należnego za okres przypadający po dniu odstąpienia od umowy.  

 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 

zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie.  
 

4. Zamawiający może zgodnie z postanowieniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

także odstąpić od umowy w razie zaistnienia 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 zawiadamiając o tym 

Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                 o tych 

okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu  z tytułu wykonania części umowy. 

 
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy postanowienia o karze umownej nie mają 

zastosowania. Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 
 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 
 

 
 

 

 
          

            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 8 
 

1. Klauzula informacyjna Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera 

załącznik nr 4 do umowy. 

 

2. Wszelkie spory wynikłe  ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony       

w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, 



wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie do 7 

dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6) zawieszenia działalności Wykonawcy. 

    

 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego. 

        
5. Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z dnia ……………… 

2019 r. oraz  w ofercie wykonawcy z dnia ................... 2019 r. stanowią integralną część 
umowy. 

 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
              

 

 
 

 
 

 
 

 

      Zamawiający:                                                                                            Wykonawca:  
             

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

 

 
 

 
 

 
Załączniki: 
Nr 1 – Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych, warunków zabudowy samochodu specjalnego 

ze specjalistyczną zabudową oraz specjalistyczny wyposażeniem kontrolnym. 
Nr 2- Protokół przekazania/odbioru mobilnego laboratorium antysmogowego. 
Nr 3 -Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodów (ASO) na terenie miasta Katowice lub                               

w miejscowości w promieniu do 20 km licząc od granic administracyjnych administracyjnych miasta 
Katowice. 

Nr 4 - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
Załącznik  nr 1 do umowy nr WAT.273……2019 

                                                                    z  dnia ……………r.  

 
 

Szczegółowy opis mobilnej linii antysmogowej: parametrów techniczno-użytkowych, 
warunków zabudowy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową oraz 

specjalistycznego wyposażenia kontrolnego. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Załącznik  nr 2 do umowy nr WAT.273……2019 
                                                                    z  dnia ……………r.  

 

 
 

 
 

Katowice dn. ..........................r. 
 

                               

Protokół przekazania/odbioru* mobilnego laboratorium antysmogowego 
 

 
 

 

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego/Wykonawcy*: 
 

Pani/Pana ......................................................................................................................... 
 

oraz :  

 
Pani/Pana ......................................................................................................................... 

 
przy udziale osoby upoważnionej przez Wykonawcę/Zamawiającego* 

 
Pani/Pana .......................................................................................................................... 

 

           
dokonał w siedzibie zamawiającego: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego               

w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 
 

przekazania/odbioru* mobilnego laboratorium antysmogowego składającego się z samochodu 

specjalnego ze specjalistyczną zabudową  zwanego dalej jako pojazd 
marki: 

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

 
model: ................................. typ:, .................................    o niżej wymienionych cechach 

identyfikujących: 

 
nr nadwozia VIN:................................................................................................................ 

 
nr silnika:........................................................................................................................... 

 

kolor nadwozia.................................................................................................................... 
 

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiającego/* przekazując/odbierając* ww. 
pojazd, oświadcza, że  spełnia on parametry techniczno-użytkowe, warunki zabudowy 

wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ/ w załączniku nr 1 do umowy nr  WAT.273…...2019 

z dnia ............... 2019. r., oraz wymienione w ofercie wykonawcy z dnia .............. 2019 r. * 
 

 
Łącznie z pojazdem Zamawiający/Wykonawca* przekazuje następujące specjalistyczne 

wyposażenie kontrolne i dokumenty niezbędne do użytkowania mobilnego laboratorium 
antysmogowego: 

 

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

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

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



 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 
Uwagi: 

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

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



 

 
 

 

      Przedstawiciele Zamawiającego:                                    Przedstawiciel Wykonawcy: 
 

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

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

 
 

 
 

 
 

 

 
Uwagi: 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

 
 

 
Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 

 

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

 

 
     

 
 

                                              

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Załącznik  nr 3 do umowy nr WAT.273……2019 

                                                                    z  dnia ……………r.  
 

 

 
Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice               

lub w miejscowości w promieniu do 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta 
Katowice 

 

 
 

Lp. Nazwa (firma) ASO 
Adres ASO  

(miejscowość z kodem 

pocztowym, ulica) 

Numer telefonu 

kontaktowego 

        1. 

 

 
 

 

  

2. 

 

 
 

 

  

3. 

 

 
 

 

  

4. 
 
 

 

  

5. 

 

 

 

  

6. 

 

 

 

  

7. 

 

 

 

  

8. 

 

 
 

  

9. 

 

 
 

  

10. 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

    Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Załącznik  nr 4 do umowy nr WAT.273……2019 

                                                                    z  dnia ……………r.  
 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane 
osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy           
ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl , tel. 32 42 88 150 
 

2. W szczególności dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1). 

 
3. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo 

danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

 
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w 

przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

 
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez 

administratora inspektorem ochrony danych osobowych Panią Anną Dudek pod adresem: 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, adres e-mail: 
biuro@katowice.witd.gov.pl, telefon: 32 42 88 150. 
 

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, firma 
przedsiębiorcy, adres, numer PESEL, numery NIP, REGON i KRS, telefon, faks, adresy IP, adresy 
poczty elektronicznej, numery rachunków bankowych. 

 
7. Dane osobowe są wyłącznie dla celów związanych z podjęciem niezbędnych działań zmierzających do 

zawarcia i realizacji umów lub porozumień jak i sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust.1 lit.b 
RODO).  

 
8. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO), dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO), archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO), prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i 

realizacja umowy będą niemożliwe.  
 

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i 
niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane 

zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa. 
 

11. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych 
przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania. 

 
12. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył 

przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl


13. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach 
teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem 
decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny czynników 
osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, 
zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek innych aspektów. 
Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do 
tego pracownika Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 


