
S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY: 

„Na dostawę samochodu osobowo-ciężarowego typu PICKUP”

…………………………………
        ZATWIERDZAM SIWZ

Kartuzy, dnia 26 października 2010 r.



1. Zamawiający.
      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy
NIP: 589-16-44-433
fax 058/ 681-10-152.
adres e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl

2. Numer postępowania.

Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  oznaczone  jest  numerem  
PIW-05-225/2307/2010. Wykonawcy, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powinni się powoływać 
na powyższy znak sprawy.

3. Tryb postępowania.

3.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), z zachowaniem zasad określonych w szczególności w:
3.1.1.ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.).
3.1.2. rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  form,  w  jakich  te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

3.1.3. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 
złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczenia  wartości  zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

4. Wyjaśnienia.

4.1. Ilekroć  w  niniejszej  specyfikacji  zamówienia  będzie  mowa  bez  bliższego  określenia  
o  „ustawie”,  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

4.2. Ilekroć w niniejszej  specyfikacji  będzie mowa bez bliższego określenia o „specyfikacji”  lub użyty 
zostanie skrót „SIWZ”, należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia.

4.3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowane jest pojęcie „Wykonawca”, należy przez to rozumieć 
osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

4.4. Nie przewiduje się zwoływania zebrań Wykonawców.
4.5. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.
4.6. Z zastrzeżeniem pkt  4.7.  odpowiedzi  na pytania dotyczące treści  SIWZ  składane pisemnie lub 

faksem, w trybie art. 27 ustawy, udzielane będą niezwłocznie.
4.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w 

którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert,  
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.

Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,  
o którym mowa wyżej.

4.8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie merytorycznym i proceduralnym jest – 
Dorota Duchnowska  tel. +48 (058) 681 -10- 15, fax +48 (058) 681 10 15.(wew. 21)

5. Przedmiot zamówienia.

5.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  „Dostawa  samochodu  osobowo-ciężarowego  typu  PICKUP  –  5 
miejscowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach.

5.2. Szczegółowy zakres zamówienia, został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do specyfikacji.

5.3. Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

główny przedmiot: 34131000-4  Pojazdy  do  transportu  towarów  napędzane  silnikiem 
Diesla.



5.4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
5.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia.

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

7.1. Oferty  należy  składać  w  Powiatowym  Inspektoracie  Weterynarii  w  Kartuzach,  ul.  Słoneczna  1, 
83-300 Kartuzy – Księgowość  do 03.11.2010 do godz. 9.00.

7.2. Przy składaniu  oferty  przesyłką  poleconą,  jako termin złożenia  będzie  liczona  nie  data  stempla 
pocztowego, lecz data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

7.3. Publiczne  otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego  03.11.2010 r. 
o godz. 1000, w Księgowości .

7.4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  do  publicznej  wiadomości  kwotę,  jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.5. Otwarcie ofert  jest jawne – podczas otwarcia ofert  Zamawiający poda do publicznej wiadomości 
nazwy  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.6. Wykonawca  może  wprowadzać  zmiany,  do  złożonej  oferty  pod  warunkiem,  
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania 
ofert.  Powiadomienie  o  wprowadzaniu  zmian  musi  być  złożone  według  takich  samych  zasad  i 
wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

7.7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę 
pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wycofaniu  oferty. 
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak 
składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

7.8. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, niezwłocznie.
7.9. Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  i 

wybrana do realizacji zamówienia o terminie podpisania umowy.

8. Termin związania ofertą.

Termin  związania  ofertą  wynosi  30  dni  od  ostatecznego  terminu  składania  ofert. Wykonawca 
samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  w  tym  że 
Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak 
niż 60 dni.

9. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

10.1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  będzie  odpowiadać  wszystkim 
wymogom ustawy,  SIWZ oraz która w oparciu o podane kryteria wyboru zostanie oceniona,  jako 
najkorzystniejsza.

10.2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
10.2.1. cena oferty (X) ogółem - 100%,

       cena oferty najniższej
         X = -------------------------------- x  100 pkt  x  100%

          cena oferty badanej



11.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tych warunków.

11.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

11.1.1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami       zdolnymi do 
wykonania zamówienia,

11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

11.2.  Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  przeprowadzona  w  oparciu  o 
przedłożone  przez  Wykonawców  oświadczenia  i  dokumenty,  o  których  mowa  
w pkt 12, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

11.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

12.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

12.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy,  Wykonawca  składa  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  
w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty.

12.2.  W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany 
jest  on  przedstawić  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

12.3. W zakresie  potwierdzenia  niepodlegania wykluczeniu  na podstawie  art.  24 ust.1 ustawy,  należy 
przedłożyć:
12.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

formularza oferty,
12.3.2. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, 
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  w 
stosunku do osób  fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,

12.3.3. aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

12.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  
że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem terminu 
składania ofert,

12.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
stosuje się do przepisów § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

12.5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.



12.6. Wykonawca  złoży  wraz  z  ofertą  dokument  potwierdzający  umocowanie  
do składania w imieniu Wykonawcy oferty oraz do podpisywania w imieniu Wykonawcy umowy (o ile 
nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych).

12.7. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
należy do niej dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

12.8. Wykonawca  dołączy  do  oferty  zestawienie  oferowanego  sprzętu,  umożliwiające  weryfikację 
wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia – wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ.

12.9. Wykonawca  wskaże  w  ofercie,  które  z  części  zamówienia  zamierza  powierzyć  do  wykonania 
podwykonawcom.

13.Opis sposobu przygotowania oferty.

13.1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami SIWZ.
13.2. Ofertę  należy  złożyć  w  dwóch  nieprzejrzystych  kopertach  zabezpieczonych  przed  otwarciem, 

nieuszkodzonych – gwarantujących zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia.
13.3. Koperta zewnętrzna powinna zawierać adres Zamawiającego oraz następujący opis: „PRZETARG 

NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWO –CIĘŻAROWEGO TYPU PICKUP 
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 03.11.2010 r. DO GODZ. 1000”.

13.4. Koperta wewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy wraz z pieczątką
firmową  oraz  następujący  opis:  „OFERTA  NA  DOSTAWĘ  SAMOCHODU  OSOBOWO-
CIĘŻAROWEGO TYPU PICKUP”.

13.5. Integralną część oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki.
13.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.7. Wszystkie  dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  powinny  być  dołączone  do  oferty  

w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  na  każdej  stronie  za  zgodność  
 z oryginałem przez Wykonawcę oraz opieczętowane i zaparafowane przez osobę upoważnioną 
do  składania  w imieniu  Wykonawcy oświadczeń,  w tym powodujących  powstanie  zobowiązań 
majątkowych.

13.8. Oferta  powinna  być  napisana  czytelnie  w  języku  polskim.  W  przypadku  dokumentów 
sporządzonych w języku obcym należy je przedkładać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.9. Wszystkie strony oferty należy ponumerować.
13.10.Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

14.Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Wykonawca  podaje  w  ofercie  jedną  cenę  zamówienia.  Cena  musi  zostać  podana  
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.2. Cenę oferty należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń: 
14.2.1. cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającą wprost z 

zakresu  dostawy,  oraz  inne  koszty  wynikające  z  realizacji  zadania,  bez  których 
wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT,

14.2.2. nie dopuszcza się stosowania upustów do ceny ogólnej oferty,
14.3. Wykonawca  przy  określaniu  ceny  ofertowej  winien  uwzględnić  wymogi  dot.  opisu  przedmiotu 

zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ.

14.4.  Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny. 
14.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.

15.Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, na zasadach określonych w art. 
92 ustawy, zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.2. Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  i 
wybrana do realizacji zamówienia o terminie podpisania umowy.

15.3. Warunki  umowy  na  wykonanie  zamówienia  oraz  zobowiązania  Wykonawcy  
i  Zamawiającego  określono  w  projekcie  umowy,  który  stanowi  załącznik  nr  3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało 



przesłane  sposób  określony  w  art.  27  ust.  2  –  tj.  faksem  
lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt 15.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 
jedna  oferta  lub  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

16. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16.1. Warunki  umowy  na  wykonanie  zamówienia  oraz  zobowiązania  Wykonawcy  
i  Zamawiającego  określono  w projekcie  umowy,  który  stanowi  załącznik nr  3 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

16.2. Oferty  złożone po terminie  podanym w ogłoszeniu  o przetargu,  będą zwracane Wykonawcom 
niezwłocznie.

16.3. W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego Kierownik Zamawiającego powoła Komisję 
przetargową,  która  dokona  wszystkich  czynności  związanych  z  oceną  spełnienia  przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badaniem i oceną 
ofert.

16.4. W  toku  postępowania  Komisja  przetargowa  w  szczególności  przedstawi  Kierownikowi 
Zamawiającego  propozycje  wykluczenia  Wykonawcy,  odrzucenia  oferty  oraz  wyboru  oferty 
najkorzystniejszej, a także w zakresie, o którym mowa w pkt 16.5. niniejszej specyfikacji, wystąpi z 
wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

16.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności przewidzianych w art. 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.6. Zamawiający  odrzuci  ofertę  jeżeli  zajdą  okoliczności  przewidziane  w art.  89 lub art.  24 ust  4 
ustawy.

16.7. Zamawiający poprawi w ofercie:
16.7.1. oczywiste omyłki pisarskie,
16.7.2. oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem   konsekwencji  rachunkowych 

dokonanych poprawek,
16.7.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.  Środki ochrony prawnej.

17.1. Odwołanie.

17.1.1.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 niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

17.1.2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują  również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.1.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
17.1.3.1. opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu,
17.1.3.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
17.1.3.3. odrzucenia oferty odwołującego.

17.1.4. Szczegółowe zasady oraz tryb wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy. 

18. Integralną  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  stanowią 
następujące załączniki:

18.1. Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
18.2. Nr 2 – formularz ofertowy,
18.3. Nr 3 – projekt umowy na realizację zamówienia,
18.4. Nr 4 –oferowany przedmiot zamówienia.



Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  samochodu  osobowo-ciężarowego  typu  PICKUP  -  5 
miejscowego. 

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1) Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2010 roku         i musi mieć 

homologację potwierdzającą dopuszczenie do ruchu w kraju.
2) Wymagane parametry techniczne i wyposażenie:

- pojemność silnika od 2000 cm3 do 2500 cm3 
- moc silnika nie mniejsza niż 170 kM 
- paliwo: olej napędowy
- zużycie paliwa 

• mi
asto              9.6-9.9 l/100 km
• po
za miastem  7.2-7.4 l/100 km
• śr
ednie            8.1-8.3 l/100 km

Bezpieczeństwo Przednie hamulce tarczowe 16"
Tylne hamulce bębnowe 11.6"
Bezpieczna kolumna kierownicy
Immobilizer
Regulowane ustawienie reflektorów
Wzmocnienia drzwi przednich i tylnich
Ogrzewana tylna szyba z wyłącznikiem czasowym
Dodatkowe światło stop
Przednie poduszki bezpieczeństwa (kierowca i pasażer)
Wyłącznik poduszki pasażera
Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa
3-punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń
Napinacze i ograniczniki siły przednich pasów bezpieczeństwa
Regulacja wysokości mocowania przednich pasów bezpieczeństwa
3-punktowe tylne pasy bezpieczeństwa
Tylny środkowy 3-punktowy pas bezpieczeństwa
Antyblokujący układ hamulcowy ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania 
EBD
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji(ASTC)
Autoalarm
Czujniki parkowania przód i tył

Z zewnątrz  Aluminiowe felgi 17 cali, opony 245/65R17
Reflektory przeciwmgielne zintegrowane z przednim zderzakiem
Chromowane, elektronicznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne
Poszerzone błotniki
Przednie wycieraczki z funkcją pracy okresowej
Lakierowany przedni zderzak
Szyby w odcieniu zielonym
Chromowane klamki drzwi 
Przyciemiane szyby (tylne drzwi i tylna szyba)
Boczne stopnie
Tylny zderzak ze stopniem
Karoseria pokryta lakierem metalizowanym w kolorze czarnym
Kuweta skrzyni ładunkowej
Plandeka zwijana jako zamknięcie skrzyni ładunkowej

Wnętrze Srebrna ramka wokół dźwigni zmiany biegów
Srebrny panel na tablicy rozdzielczej



Zamykany na klucz i oświetlony schowek pasażera
Podświetlony włącznik zapłonu
Konsola podłogowa z pokrywą
Regulacja podświetlenia tablicy przyrządów
Wyświetlacz kolorowy RV (komputer pokładowy)
Lampka ostrzegawcza i sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
Uchwyty dla pasażerów (3 szt.)
Podparcie dla lewej stopy kierowcy
Pokryte czarną skórą koło kierownicy
Pokryte czarną skórą gałki zmiany biegów i skrzyni rozdzielczej

Komfort Wspomaganie kierownicy
Tempomat
Regulowane ustawienie koła kierownicy
Gniazdko 12V w konsoli centralnej
Uchwyt na napoje z przodu (2x)
Kieszenie w przednich drzwiach z uchwytem na butelkę
Uchwyt na butelkę w tylnych drzwiach
Tylny podłokietnik z uchwytem na napoje
Elektrycznie sterowane szyby z funkcją zabezpieczenia przed uwięzieniem
Automatyczna klimatyzacja
Kanały grzewcze dla tylnych siedzeń
Otwierana tylna szyba 
Zdalnie sterowany centralny zamek z 2 nadajnikami

Audio  4 głośniki i 2 głośniki wysokotonowe
Radio LW/MW/FM CD + MP3 z wejściem audio
Sterowanie radiem w kierownicy

Oświetlenie i
widoczność

Reflektory halogenowe
Lusterko wsteczne przełączane dzień/noc
Oświetlenie wnętrza
Lampy drzwiowe (wszystkie drzwi)

Siedzenia Pokryte skórą siedzenia, podgrzewane przednie siedzenia
Elektronicznie sterowany fotel kierowcy
Regulacja wzdłużna i pochylenia przednich foteli
Regulacja wysokości fotela kierowcy

Napęd Napęd na przednią oś dołączany w czasie jazdy

Napęd na tylne koła lub stały napęd na cztery koła z centralnym mechanizmem 
różnicowym

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

3. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony samochód oraz 12 letniej gwarancji 
antykorozyjnej. 

4. Dostawa  przedmiotu  zamówienia  zostanie  wykonana  przez  Wykonawcę  i  na  jego  koszt  w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego.



Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTY



FORMULARZ OFERTY

………………….….……………………….……..
   (nazwa (firma), siedziba-adres, tel/fax Wykonawcy)

Do Zamawiającego
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  na  „dostawę  samochodu  osobowo-
ciężarowego typu  PICKUP” opublikowanego w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  nr 344898-  2010 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie oraz na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ 
za cenę przedstawioną w niniejszej ofercie.

Wartość przedmiotu oferty wynosi:

netto ……………. zł (słownie:………….…………………...…………………………), 

brutto …...………. zł (słownie:..………….……………..…...………………………...).

Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,
2. wypełniłem i załączyłem wszystkie żądane przez Zamawiającego załączniki                           lub 

dokumenty,
3. uważam się za związanego ofertą na czas wskazany w treści SIWZ,
4. uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
5. cena oferty odpowiada całemu zakresowi dostawy  wynikającemu z opisu przedmiotu zamówienia, 

ponadto zawiera wszystkie koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe,
6. akceptuję treść umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz w razie wybrania mojej 

oferty zobowiązuję się do jej podpisania,
7. udzielam 36 miesięcznej gwarancji co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, licząc od 

dnia wydania przedmiotu zamówienia oraz 12 letniej gwarancji antykorozyjnej.
8. Zamówienie wykonam/-my:

- samodzielnie
-  przy  udziale  podwykonawców,  którym  powierzę/-my  wykonanie  następujących  części 
zamówienia………………………………………………………………………………………………………….

9. ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………..   Podpis osoby uprawnionej
    (pieczęć firmowa wykonawcy)

………………………………………., dn. ……………………………………      
*  Niepotrzebne skreślić



Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy oraz o braku 

podstaw do wykluczenia;
2. wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………..   Podpis osoby uprawnionej
        (pieczęć firmowa Wykonawcy)

………………………………………., dn. ……………………………………

   



    Załącznik nr 1
do formularza  oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
nr PIW-05-225/2307/2010 oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ustawy oraz spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  ………………………………..   Podpis osoby uprawnionej
            (pieczęć firmowa Wykonawcy)

………………………………………., dn. ……………………………………



  

Załącznik Nr 3

PROJEKT UMOWY
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA



Nr sprawy: PIW-05-225/2307/2010

UMOWA NR ___/_____ /2010 zawarta w 
dniu____________ 2010 pomiędzy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 
Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1
zwanym dalej „Zamawiającym”, w 
imieniu którego działa:
1. lek. wet. Kazimierz Sekuła - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
2. Dorota Duchnowska - Główna Księgowa
a
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................. zwaną dalej  „Wykonawcą”.

§ 1.  PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: PIW-
05-225/2307/2010 strony postanawiają:

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy samochodu osobowo-ciężarowego typu PICKUP – 1szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami nr 1, stanowiącymi integralną część umowy. 

§ 3.  TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1. Dostawa nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
2. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy 
przedmiot zamówienia o którym mowa w § 2 umowy, Zamawiającemu. Potwierdzeniem dostawy będzie 
podpisany obustronnie protokół odbioru. 
3. Miejsce dostawy: 
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia  jest siedziba Zamawiającego tj. Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy.

§ 4.  WYNAGRODZENIE SPRZEDAWCY
 

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się,  na  podstawie  oferty 
Wykonawcy, na kwotę netto: …………………... zł (słownie: …………………….…..
…………………………………………………………………………………………….  złotych;  podatek  VAT 
22%: …………… zł ( ……..……………………………………………złotych ),
brutto: ……………………. zł ( ……………………………………………………….. złotych).



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: 
1) dostawę samochodu w konfiguracji określonej w § 1 SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ, 
2) pierwszy przegląd, wraz ze wszystkimi dokumentami,
3) instrukcje obsługi, książka gwarancji …. 
4) 36 miesięczną gwarancję co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia
5) 12 letnią gwarancję antykorozyjną,,
6) należne podatki ( w tym podatek VAT, akcyza), należne cło oraz inne opłaty,
7) inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wysokość  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy  może  ulec  zmianie  w  przypadku  ustawowej  zmiany 
wysokości podatku VAT. 

5. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokoły odbioru podpisane przez strony oraz 
faktura VAT 

§ 5.  WARUNKI DOSTAWY 

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
2.Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu przedmiot  umowy fabrycznie  nowy,  wolny  od 

wad. 
3.Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 

dni. 
4.Wykonawca zobowiązuje się dokonać przeglądu technicznego, zgodnie z wymaganiami producenta, oraz 

umożliwiającego dokonanie rejestracji. 
5.Zamawiający,  bez jakichkolwiek  roszczeń  finansowych  ze  strony  Wykonawcy z  tym związanych,  może 

odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli: 
1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony; 
2) przedmiot zamówienia nie jest wolny od wad; 

6.Dokonanie  dostawy  zostanie  potwierdzone  protokołem odbioru  ilościowego  podpisanym przez  obydwie 
strony. 

7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca. 
8.Zamawiający dokona wszelkich czynności związanych z dokonaniem rejestracji, oprócz wymienionej w ust. 

4. 

§ 6.  GWARANCJA 

1. Wykonawca  udziela  36  miesięcznej  gwarancji  na  serwis  od  daty  odbioru  i  12  letnią  gwarancję 
antykorozyjną. 

2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w sieci serwisowej producenta. 
3.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wady  w  terminie  48  godzin  od  chwili  zawiadomienia 

telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach.
4.Ilość  napraw  w  okresie  gwarancji,  kwalifikująca  do  wymiany  samochodu  –  3  naprawy  tego  samego, 

istotnego elementu.
5.Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.
6.W okresie gwarancji  Wykonawca może obciążyć  Zamawiającego kosztami serwisu tylko  wówczas,  gdy 

zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.
7.W przypadku niemożności  wykonania  naprawy przez Wykonawcę,  Zamawiający zleci  usunięcie  usterki 

innemu podmiotowi. Kosztami naprawy zostanie obciążony Wykonawca. 

§ 7.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej 
zgodnie z postanowieniami § 4, na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

2. Faktury  będą  wystawione  dla:  Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii  w  Kartuzach,  ul.  
Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy, NIP: 589-16-44-433.

3.Płatności  będą  dokonywane  w  ciągu  14  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury  wystawionej 
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

§ 8.  KARY UMOWNE 



1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 niniejszej umowy, w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) dodatkowo  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze,  lub  w  okresie  gwarancji  w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad. 

3) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Łączna  wysokość  kar  zastrzeżonych  w  ust.  1  pkt.  1-2  nie  może  przekroczyć  50  %  wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Niezależnie  od  kar  umownych  wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  odszkodowania  za  szkodę  w 
rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w przypadku uchybienia 
przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary umowne 

lub  inne  należności  Zamawiającego  wynikające  z  umowy  będą  zapłacone  w  ciągu  7  dni  od  dnia 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowań 
przewyższających wysokość kar umownych.

8. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający może 
wezwać  pisemnie Wykonawcę do spełnienia  świadczenia  w terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od dnia 
wezwania.  Po  bezskutecznym upływie  tego  terminu  Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  umowy.  W 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia 
ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit 
c).

9. Zwłoka  w  dostawie  powyżej  30  dni  od  daty  podpisania  umowy  traktowana  jest  jako  odstąpienie  od 
umowy. 

§ 9.  ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca opóźnia się z dostawą   ponad 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) Wykonawca  nie  usunie  wad w przedmiocie  umowy  w  wyznaczonym dodatkowym terminie  na  ich 

usunięcie, 
3) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości,
4) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złożone na piśmie. 
3. Nadto w razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim 
przypadku  Wykonawcy  przysługuje  jedynie  prawo  żądania  wynagrodzenia  naliczonego  za  wykonaną 
część dostaw. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia. 

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie zrealizowanej 
dostawy przez Wykonawcę. 

§ 10. POUFNOŚĆ 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do 
zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy  oraz  informacji  technicznych,  technologicznych,  ekonomicznych,  finansowych,  handlowych 
prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji 
i  ich  źródła,  o  ile  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  nie  stanowią  inaczej.  Informacje  te  stanowią 
informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia  publicznego  oraz  informacje  mogące  stanowić  podstawę  do  wystawienia  referencji  dla 
Wykonawcy. 

3. Informacje  poufne  mogą  być  ujawnione  na  żądanie  sądu,  prokuratury,  policji,  organów administracji 
państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 



§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza wydarzenie nieprzewidywalne 
i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków 
Strony.  Wydarzenia  takie  mogą  obejmować  w  szczególności:  wojny,  pożary,  powodzie,  embarga 
przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony 
poinformują  się  natychmiast  o  jej  zaistnieniu  i  w  dobrej  wierze  rozpatrzą  możliwości  realizacji  bądź 
rozwiązania umowy. 

§ 12. SPORY

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji  niniejszej  umowy powinny być 
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  umowy  osobie  trzeciej  ani 
przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy.
2. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  podpisanej 
przez Strony pod rygorem nieważności.
3. Strony pozostają związane ofertą z dnia …………….……….. 2010 r.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowa  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  jej  przez  upoważnionych 
przedstawicieli Stron.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 4 

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



Nr sprawy: PIW-05-225/2307/2010

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Należy podać :
Typ:…………………………………………………………………………….

Model………………………………………………..…………………………

Producent……………………………………………………………………….

Rok 
produkcji………………………………………………………………………

Warunki graniczne na dostawę samochodu osobowo-ciężarowego typu PICKUP

D
zi

ał

Lp. Parametr
Odpowiedź 
wykonawcy 
TAK/NIE 

B
ez

pi
ec

ze
ńs

t 1 Przednie hamulce tarczowe 16"

2 Tylne hamulce bębnowe 11.6"

3 Bezpieczna kolumna kierownicy
4 Immobilizer



w
o

5 Regulowane ustawienie reflektorów
6 Wzmocnienia drzwi przednich i tylnich

7 Ogrzewana tylna szyba z wyłącznikiem czasowym

8 Dodatkowe światło stop

9 Przednie poduszki bezpieczeństwa (kierowca i pasażer)

10 Wyłącznik poduszki pasażera

11 Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa

12 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń

13 Napinacze i ograniczniki siły przednich pasów 
bezpieczeństwa

14 Regulacja wysokości mocowania przednich pasów 
bezpieczeństwa

15 3-punktowe tylne pasy bezpieczeństwa

16 Tylny środkowy 3-punktowy pas bezpieczeństwa

17 Antyblokujący układ hamulcowy ABS z elektronicznym 
rozdziałem siły hamowania EBD

18 Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji(ASTC)

19 Autoalarm

20 Czujniki parkowania przód i tył

Z 
ze

w
ną

tr
z

1  Aluminiowe felgi 17 cali, opony 245/65R17
2 Reflektory przeciwmgielne zintegrowane z przednim 

zderzakiem
3 Chromowane, elektronicznie sterowane, składane i 

podgrzewane lusterka boczne
4 Poszerzone błotniki
5 Przednie wycieraczki z funkcją pracy okresowej
6 Lakierowany przedni zderzak
7 Czarna atrapa z chromowanymi akcentami
8 Szyby w odcieniu zielonym
9 Przyciemiane szyby (tylne drzwi i tylna szyba)
10 Boczne stopnie
11 Tylny zderzak ze stopniem
12 Karoseria pokryta lakierem metalizowanym w kolorze 

czarnym
13 Kuweta skrzyni ładunkowej
14 Plandeka zwijana jako zamknięcie skrzyni ładunkowej

W
nę

tr
ze 1 Srebrna ramka wokół dźwigni zmiany biegów

2 Srebrny panel na tablicy rozdzielczej
3 Zamykany na klucz i oświetlony schowek pasażera
4 Podświetlony włącznik zapłonu
5 Konsola podłogowa z pokrywą
6 Regulacja podświetlenia tablicy przyrządów
7 Wyświetlacz kolorowy RV (komputer pokładowy)
8 Lampka ostrzegawcza i sygnalizacja dźwiękowa 

otwartych drzwi



9 Uchwyty dla pasażerów (3 szt.)
10 Podparcie dla lewej stopy kierowcy
11 Pokryte czarną skórą koło kierownicy
12 Pokryte czarną skórą gałki zmiany biegów i skrzyni 

rozdzielczej

K
om

fo
rt

1 Wspomaganie kierownicy
2 Tempomat
3 Regulowane ustawienie koła kierownicy
4 Gniazdko 12V w konsoli centralnej
5 Uchwyt na napoje z przodu (2x)
6 Kieszenie w przednich drzwiach z uchwytem na butelkę
7 Uchwyt na butelkę w tylnych drzwiach
8 Tylny podłokietnik z uchwytem na napoje
9 Elektrycznie sterowane szyby z funkcją zabezpieczenia 

przed uwięzieniem
10 Automatyczna klimatyzacja
11 Kanały grzewcze dla tylnych siedzeń
12 Otwierana tylna szyba 
13 Zdalnie sterowany centralny zamek z 2 nadajnikami

A
ud

io 1  4 głośniki i 2 głośniki wysokotonowe
2 Radio LW/MW/FM CD + MP3 z wejściem audio
3 Sterowanie radiem w kierownicy

O
św

ie
tle

ni
e 

i
w

id
oc

zn
oś

ć

1 Reflektory halogenowe
2 Lusterko wsteczne przełączane dzień/noc
3 Oświetlenie wnętrza
4

Lampy drzwiowe (wszystkie drzwi)

Si
ed

ze
ni

a 1 Pokryte skórą siedzenia, podgrzewane przednie 
siedzenia

2 Elektronicznie sterowany fotel kierowcy
3 Regulacja wzdłużna i pochylenia przednich foteli
4 Regulacja wysokości fotela kierowcy

N
ap

ęd

1 Napęd na przednią oś dołączany w czasie jazdy
2 Napęd na tylne koła lub stały napęd na cztery koła z 

centralnym mechanizmem różnicowym
3

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

 
………………………………………                                            ………………………………………
  miejscowość i data                                                                   podpis osoby/osób uprawnionej
                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy 


