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ZAMAWIAJĄCY 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu, Jasieniec 32, 96-514 Rybno NIP: 8371597479 

 

SPECYFIKACJA 

 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Rodzaj zamówienia : dostawy 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

34144210-3  Wozy strażackie  

35110000-8 Sprzęt gaśniczy 

 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu”  
numer postępowania: OSP.ZP.1.2018 

 

 

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej zamówienia  

nieprzekraczającej 221 000 euro 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1.1.  Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu 

1.2.  Adres: Jasieniec 32, 96-514 Rybno 

1.3.  Telefon (46) 8611438  Faks: (46) 861 14 38  w. 33 

1.4.  Strona internetowa: http://www.ospjasieniec.wordpress.com 

1.5.  Adres poczty e-mail: ospjasieniec32@wp.pl   

2.  Tryb udzielenia zamówienia:   

      Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony.   

2.1 Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z czym 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia:    

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Jasieńcu.  

       Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: 

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

       b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, 

       c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej 

        d) wymagany okres gwarancji na oferowany pojazd wraz z wyposażeniem co najmniej 24 miesiące    

liczone od daty odbioru sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ, a szczegółowe  

obowiązki Wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest przeprowadzić 1 dniowe szkolenie obsługi 

pojazdu pożarniczego - 8 godz. dla min. 2 przedstawicieli Zamawiającego w zakresie 

prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu wraz z jego wyposażeniem. 

3.2.  NOMENKLATURA: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   

       34144210-3 Wozy strażackie 

       35110000-8 Sprzęt gaśniczy 

3.3. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa 

handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w 

dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania 

równoważne zgodne z danymi technicznymi parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako 

rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi od wymaganych. 

       Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych 

parametrów, które by te równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest 

zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do 

zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 14 października 2013 roku [sygn.akt KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 

ust.5 ustawy Pzp, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, 

pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak 

i w innych krajach. 
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4. Podwykonawstwo:  

       Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania   

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. 

       Zamawiający jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz do podania firm podwykonawców. 

       Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za 

własne. 

5.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 

ustawy Pzp:  
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień,  o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.   

6.   Oferty częściowe oraz wariantowe:   
 Zamawiający nie dopuszcza składania przez wykonawców ofert częściowych oraz ofert   

wariantowych.   

7.  Termin wykonania zamówienia:  

     Zamówienie publiczne należy wykonać w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.   

8.  Warunki udziału w postępowaniu:   

8.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:   

8.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:    

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

  2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie  

  3)  zdolności technicznej lub zawodowej:   

       Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:  

dostawę minimum 1 (jednego) fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wozu 

strażackiego) o wartości minimum 600 000 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) 

z podaniem  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

8.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23)  i 24 ust. 5 pkt 1) i 8) 

ustawy Pzp. 

         Zamawiający wskazuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp, a także wykluczy wykonawcę na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku  w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz poz. 2491, z 2018 r. poz. 398, 

685) 

          2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na  

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  z odsetkami 
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lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust.7 ustawy Pzp. 

8.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum, 

spółka cywilna) muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 8.1.1. ppkt 3) 

siwz.   

8.3. Warunek określony w pkt 8.1.2. siwz powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

  9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:    

/Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców/ 

9.1.W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć:   

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do siwz;  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3 do siwz   

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa wyżej.  

9.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, przez   

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.1. siwz:   

1) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów -  oświadczenie Wykonawcy w zakresie informacji określonych w 

Załączniku nr 5 do siwz („Doświadczenie Wykonawcy”).   
9.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, przez   

wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia, w okolicznościach wskazanych w pkt 8.1.2. siwz:   

       1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie  

zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub  

inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym  w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;   

   2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;   
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      3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.   

9.4. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawców 

mających siedzibę za granicą.  

    1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 9.3. ppkt 1) – 3) siwz składa 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

         a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub  

zdrowotne albo że  zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

         b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;   

  2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) siwz powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert. Dokument,  o którym mowa w pkt 1) lit. 

a) siwz powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.   

  3) 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 1) 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.  Postanowienia pkt 2) siwz stosuje się.   

   4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,  w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania  ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.       

9.5.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy 

Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku   

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr  

7 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.    

9.6. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

publicznego.  

W przypadku składania oferty wspólnej (przez konsorcjum, spółkę cywilną) każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć wraz z ofertą odrębne 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. ppkt 1) siwz w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz odrębne 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. ppkt 2) siwz o braku podstaw wykluczenia.   

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa  w pkt 9.3. 

ppkt 1) i 2) siwz należy złożyć zarówno na każdego ze wspólników, jak i na spółkę cywilną, z 

zastrzeżeniem poniższych przypadków:  

zaświadczenie z  ZUS:  

   w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i nie zatrudniają 
pracowników - zaświadczenie ZUS wystawione na wspólników spółki cywilnej,  
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   w sytuacji, kiedy zarówno wspólnicy, jak i pracownicy są zatrudnieni - zaświadczenie ZUS 

wystawione na spółkę cywilną. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 

pkt 9.5 siwz składa każdy z wykonawców osobno. 

9.7. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.   

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  w pkt 8.1.1. 

ppkt 2) i 3) siwz, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych  lub zawodowych lub sytuacji finansowej  

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.   

2) W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa  w  pkt 8.1.1. 

ppkt 2) i 3) siwz)  polega na zasobach 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, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6 do siwz.   
 3)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

na zasobach którego polega wykonawca, 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:  

         a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 8.1.1 ppkt 2) i 3) siwz.   

4) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych powyżej, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.3. siwz. W przypadku gdy 

wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio 

postanowienia pkt 9.4. siwz.  

9.8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów.   

   1) Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony i 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz Oferta 

Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 1 do siwz oraz załącza do oferty:  

3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. siwz i ewentualne zobowiązanie innego podmiotu, 

wskazane w pkt  9.7.2) siwz.   

4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.5. siwz  przekazuje Zamawiającemu każdy 

wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej wskazanej w pkt 1.4. siwz 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.   

5) W przypadku pozostałych dokumentów, o których mowa w pkt 9.2. siwz oraz 9.3. siwz, 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do ich 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.   

6) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w  pkt 9.2., 9.3. i 9.4. siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W 

przypadku, o którym mowa, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 
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tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów.   

7) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,  o których mowa w  

pkt 9.2., 9.3. i 9.4. siwz, 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 warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne.    

9.9. Forma składanych oświadczeń i dokumentów.   

 1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 9 siwz oraz formularz „Oferta Wykonawcy” należy 

złożyć w oryginale.  

 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz, inne niż oświadczenia składane są  w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie w przypadku 

dokumentów wielostronicowych).   

 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego,  w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   

 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.   

 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz, innych niż oświadczenia,  wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami:   
10.1.   Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów:  

10.1.1.Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  – Prawo pocztowe 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem na 

numer (46) 861-14-38 33 lub drogą elektroniczną na adres: ospjasieniec32@wp.pl  - z 

zastrzeżeniem pkt 10.1.2. siwz. osp 

10.1.2.Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw    

wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 

przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, pełnomocnictw, 

uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego oraz informacji dotyczącej zmiany lub 

wycofania oferty; w tym przypadku komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1481 z późn.zm.) lub osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca. 

10.1.3.Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.1.4.Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

10.1.5.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający 

na podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń. 
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10.2.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:   

 Joanna Mijas: Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, pok. nr 18, tel. (46) 861 14 38 w 

27.   

11.  Wymagania dotyczące wadium:  
11.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00  PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do 

dnia 20.07.2018 roku, do godz. 10.00. 

11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:   

         1)  pieniądzu;   

       2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –   

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

       3)  gwarancjach bankowych; 

       4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  

       5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).  

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

o numerze:  Bank Spółdzielczy Sochaczew Oddział w Rybnie nr konta 45 9283 0006 0034 

4667 2000 0010. W tytule podając nazwę zadania i numer postępowania.  Potwierdzeniem 

         tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium 

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

11.4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formach określonych zgodnie z pkt 

11.2. ppkt 2) - 5) potwierdzeniem jego wniesienia będzie oryginał właściwego dokumentu, z  

          tym że do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty w sposób 

uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania 

oferty – oryginał nie może być na stałe połączony z ofertą.  

11.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby 

gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46  ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

11.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.11.  

11.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

11.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 11.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego.  

11.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w                   

art. 25 ust. 1, oświadczenia,  o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
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wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

           1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

           2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

           3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.   

12. Termin związania ofertą: 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   

13. Opis sposobu przygotowywania ofert:   
13.1. Opakowanie i zaadresowanie oferty.  

            Oferta składana przez wykonawcę w przedmiocie zamówienia określonym  w pkt  3.1. siwz, 

powinna zostać opakowana w kopertę w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej 

treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta z ofertą powinna być oznaczona identyfikatorem w 

postaci pieczęci firmy (wykonawcy). 

            Oferta powinna być zaadresowana  w sposób następujący: Gmina Rybno, ul. Długa 20,          

96-514 Rybno, Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu i opatrzona napisem  

nazwy przedmiotu zamówienia (pkt 3.1. siwz), tj. „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu” wraz z dopiskiem: Nie otwierać – do 

dnia  20.07.2018 roku do godz. 10:10.   

13.2. Podpisy.  

         Oferta (przez, którą należy rozumieć formularz oferty wymagany zgodnie  z pkt 9.8. ppkt 1) 

siwz, musi być podpisana: 

         - przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy  w obrocie prawnym 

zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Pełnomocnika;  

          -  w przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców przez  osobę 

posiadającą Pełnomocnictwo.  

         W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii  

poświadczonej notarialnie, zgodnie z ustawą  z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j.  

Dz. U. z 2017 r., poz. 2291). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1044) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

13.3. Tajemnica przedsiębiorstwa.  

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, 
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oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa     rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca 

zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią taką tajemnicę dołączając do oferty pisemne uzasadnienie objęcia informacji 

tajemnicą przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

13.4. Zmiana, wycofanie oferty, zwrot oferty spóźnionej.  

     1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

     2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy, która została złożona po terminie.   

     3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie  o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA” oraz danymi,  o których mowa w pkt 13.1. siwz. Koperty 

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 

oferty.  

      4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie  

          zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. 

Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane. 

      5. Do zawiadomienia o zmianie/wycofaniu oferty musi być załączony dokument,  z którego 

wynika prawo osoby podpisującej  takie zawiadomienie do reprezentowania wykonawcy 

     6. Żadna oferta nie może być zmieniona lub cofnięta po terminie składania ofert.    

13.5. Inne informacje  

     1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na przedmiot zamówienia określony w  pkt 3.1.siwz.   

     2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz w języku polskim.   

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

     4.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

     5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

13.6. Zaleca się, aby:  

     1. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była parafowana  i ponumerowana kolejno 

stronami przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy lub posiadającą 

Pełnomocnictwo.  

     2. Każda poprawka w treści oferty a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. była parafowana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo. 

     3. Kartki oferty były trwale ze sobą połączone (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).   

13.7. Przeliczanie walut obcych na walutę PLN:  

         Do przeliczania wszystkich wartości określonych w siwz, a występujących w innych walutach 

niż PLN zastosowany zostanie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
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przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu  

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym 

zostanie on opublikowany. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej 

Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.   

14. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez wykonawców występujących   

wspólnie (np. konsorcjum).   
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.  tzw. konsorcjum firm) 

pod warunkiem, że ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.   

14.2. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; 

fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów oferty.  

14.3. Sposób podpisania oferty wspólnej określa pkt 13.2. siwz.  

14.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

14.5. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.    

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:   

15.1.Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rybno tj. w Urzędzie Gminy Rybno adres:              

96-514 Rybno, ul. Długa 20, pokój 11 sekretariat w terminie do dnia 20.07.2018 roku do 

godz. 10:00.   

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, tj. w Urzędzie Gminy Rybno adres:                  

96-514 Rybno, ul. Długa 20, sala konferencyjna  w dniu 20.07.2018 roku o godz. 10:10.   

15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  

Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz 

policzeniem otrzymanych ofert.  

Następnie zostanie zbadana nienaruszalność oraz prawidłowość oznaczenia opakowań. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia.  

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, a także inne odpowiednie informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 4 

ustawy.   

15.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej wskazanej 

w pkt 1.4. siwz informacje dotyczące:  

         -  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

         -  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

         - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.   

15.5. Zamawiający informuje, że udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, na 

zasadach określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 1128).   

16. Opis sposobu obliczenia ceny:  

16.1. Cena oferty, za wykonanie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem musi być 

podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i 
słownie. Do ceny netto trzeba doliczyć podatek VAT w określonej właściwymi przepisami 

prawa wysokości.  
16.2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie 
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będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów w terminie późniejszym.    
16.3. Cenę wykonawca wpisuje do „Formularza Oferty”, stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz.  

16.4. 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.  

17.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego 

do najmniej ważnego:   

17.1. Kryteria i ich znaczenie:   

         1) Cena (cena brutto oferty)  – 60 pkt  

         2) Okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt   

17.2. Opis sposobu oceny ofert:   

         1)  Cena (cena brutto oferty) – 60 pkt      

          Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów 

(60 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według 

wzoru:   

          P1= (Cmin / C ) x 60 pkt  

          gdzie:  

          P1 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,    

          Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,  

          C – cena brutto w ofercie badanej,  

60 – maksymalna ilość punktów w kryterium cena.   

2)   Okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt  

          UWAGA!  

 Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego –            

24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego –                   
60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.  
    Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi otrzyma 

maksymalną ilość punktów (40 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają 

punkty obliczone według wzoru:   

         P2= (R / Rmax ) x 40 pkt 

         gdzie: 

         P2 -liczba punktów obliczona dla oferty badanej,  

         R –okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej, 

         Rmax -najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających   

odrzuceniu, 

         40 – maksymalna ilość punktów w kryterium okres rękojmi. 

         Niepodanie żadnej wartości dla okresu gwarancji i rękojmi albo zaoferowanie okresu rękojmi: 

            w niepełnych miesiącach lub 

            krótszego niż 24 miesiące/dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty z 
przedmiotowego postępowania, jako nie spełniającej wymagań siwz. 
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17.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów    

(P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: 

                                                            P= P1 +P2  

   Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które sumuje  

się: 60 pkt z kryterium Cena, 40 pkt z kryterium Okres gwarancji i rękojmi. 

          Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

17.5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

18.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

18.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do siwz.  Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o 

wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie  w przypadku złożenia przez któregoś 

z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 

poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania.  

18.2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże 

Zamawiającemu: dane niezbędne do wpisania w preambule umowy, pełnomocnictwo w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie do zawarcia umowy, jeżeli nie  

wynika ono z treści oferty, umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

18.3.Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba  że przepisy   

        odrębne wymagają formy szczególnej. 

18.4.Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego jest jawna i podlega   

udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

19.1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania    

umowy w wysokości 5 % w stosunku do ceny całkowitej podanej  w ofercie (ceny brutto).  

19.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach wymienionych w 

art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z dokumentu gwarancji bankowej/ 

ubezpieczeniowej winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z 

ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 

19.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 

148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy o 

numerze  Bank Spółdzielczy Sochaczew Oddział w Rybnie nr konta: 45 9283 0006 0034 4667 

2000 0010. Potwierdzeniem tej formy wniesienia zabezpieczenia będzie kopia przelewu. 

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w oryginale. 

19.5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 19.2.  

19.6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w pkt 19.3.  

19.7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.   

19.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wykonawca winien wnieść  przed zawarciem  

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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19.9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

19.10.Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

19.11.Kwota, o której mowa w pkt 19.10. siwz zostanie zwrócona nie później niż  w 15 dniu  po 

upływie okresu rękojmi za wady.   

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

albo wzór umowy:   
       Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w     

Załączniku Nr 2 do siwz.   

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą:  
       Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich (PLN).   

22.  Zamawiający informuje, że nie przewiduje:  
      -  zawarcia umowy ramowej;  

      -  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;  

      -  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   

23.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.  
       Zamawiający nie ustalił ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium oceny ofert o 

wadze przekraczającej 60%, zatem nie ustala standardów jakościowych, o których mowa w art. 

91 ust. 2a ustawy Pzp.  

24.  Ochrona danych osobowych: 

       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1),dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rybno z 

siedzibą w Rybnie, ul. Długa 20 jest Wójt Gminy Rybno; 

2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan Andrzej Jaskólski, e-mail:   

iodo@spotcase.pl 

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 prowadzonym 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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, stosownie 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   
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                   (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); 

           -  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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

           - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 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. 

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia: 

      W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

uregulowane przepisami  Działu VI ustawy – Prawo zamówień publicznych w art. 179 – 198g.  

26. Załącznikami do niniejszej siwz są:  
    1)  Formularz Oferty;  

    2)  Projekt umowy;  

    3)  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;   

    4)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;   

    5)  Formularz „Doświadczenie Wykonawcy”; 

    6) Wzór „Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia”;  

    7) Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej;  

    8) Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP. 

 

 

 

 

 

                                                                                      ZATWIERDZAM  SPECYFIKACJĘ  

                                                                                           WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI   

 

     

  

 

 

                                            Rybno, dnia       11 .07.2018 r.     ...............................................................  
     (pieczątka imienna i podpis Kierownika  

     Zamawiającego lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 1 do siwz   

FORMULARZ  OFERTY  
Wykonawca : 

 

........................................................ 
                  (pełna nazwa firmy, adres) 

 

…………………………………………………………. 

          w zależności od firmy Wykonawcy: 

 

....................................................... 
NIP 

....................................................... 
PESEL 

....................................................... 
KRS 

....................................................... 
CEiDG 

Reprezentowany przez: 
 

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

....................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 

……………………………………………………………. 

telefon/fax 

 

…………………………………………………………… 

e-mail 

 

                ZAMAWIAJĄCY:    

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu 

         Jasieniec 32, 96-514 Rybno   

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, którego przedmiotem jest realizacja zamówienia pn. 

   „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu” 

1) oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem zgodnie z opisem przedmiotu    

zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę: 

           netto ………………………………………… PLN 

           (słownie: ………………………………………………………………………………złotych) 

            plus podatek VAT …….% 

            za cenę brutto ……………………………………….. PLN    

           (słownie:……………………………………………………………………………….złotych) 

2) udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ..…..........     

miesięcy (minimum 24 miesiące - maksimum 60 miesięcy). 

            Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty  podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji 

zamówienia, zgodnie ze specyfikacją techniczną sprzętu  wykonamy za cenę ryczałtową nie 

podlegającą zmianie . 
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3. Wykonawca oświadcza, że ostateczne rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi w oparciu o 

fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez 

Zamawiającego. 

4. Zobowiązuję(my) się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia to jest do dnia 15 listopada 2018 roku . 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy będącej załącznikiem do siwz i 

akceptuje ją. Zobowiązuje się, w przypadku wybrania jego oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

6. W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, przed podpisaniem umowy, złożę(ymy) 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy.   

7. Wykonawca oświadcza, że: 

     - całość zamówienia wykona własnymi siłami* 

     - zamierza powierzyć podwykonawcy(om) wykonanie następujących części zamówienia* 

     a) ……………………………..  –  firma podwykonawcy: ………………………………………..  
              (rodzaj i zakres części zamówienia)                                                                         (nazwa i adres podwykonawcy) 

     b) ……………………………..  –  firma podwykonawcy: ……………………………………….. 
                (rodzaj i zakres części zamówienia)                                                                         (nazwa i adres podwykonawcy) 
 

       * niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 1art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Do oferty załączam:  

    a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do siwz 

    b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3 do siwz 

    c) zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na  

potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego - Załącznik nr 6 do siwz (jeżeli 

dotyczy).   

    d) minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP -  

Załącznik nr 8 do siwz 

 

10. Oferta z innymi dokumentami została złożona na ………….. stronach.   

11. Wadium (wpłacone przelewem) proszę zwrócić na rachunek bankowy numer: 

      ……………………………………………………………………………………...., wniesione w 

formie gwarancji lub poręczenia prosimy zwrócić na adres: 

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

 

Dane Wykonawcy:  

Adres do korespondencji:   

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

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: ……………………………….  

Numer faksu:  …………………………………  

E-mail: ………………………………………...                                                                        

 

……………………… (miejscowość), dnia …………..…r.  ........................................................................... 
                                                                                   (podpis (y) osoby (osób) uprawnionych do podpisania  niniejszej oferty  

                                                                                                                             w  imieniu  Wykonawcy(ów)zgodnie z dokumentami dołączonymi do  



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – numer postępowania OSP.ZP.1.2018 

 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla             

                                                        jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu 

  

 

18 

 

                                                                                                                        

Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA Nr …….. (projekt) 

 

Zawarta w dniu ................... roku w  Rybnie,  pomiędzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu, Jasieniec 32, 96-514 Rybno, NIP 837-159-74-79, REGON: 

016437776 zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

Naczelnika/Wiceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu – Grzegorza Papiernika i 

Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu – Marka Gasika 

a  ...................................................... z siedzibą w ........................... ul. ......................... prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą …………………………….., NIP ..............REGON 

.................... reprezentowanym przez: ..........................................., działający na podstawie 

...........................  zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. w Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.), zwana dalej Pzp o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze 

sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Jasieńcu. 

2. Przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy 

będącymi załącznikami do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot 

zamówienia, spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w SIWZ i złożonej ofercie 

(które stanowią odpowiednie załączniki niniejszej umowy, a zarazem integralne jej części) w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 listopada 2018 roku , zaś Zamawiający zobowiązuje się w 

powyższym terminie przedmiot umowy odebrać. 

4. Odbioru jakościowego dostarczonego towaru dokonają w dniu dostawy upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku braku zastrzeżeń z ww. czynności zostanie 

sporządzony protokół odbioru. 

5. Pojazd pożarniczy przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny 

zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.  

6. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt 1 dniowe szkolenie z zakresu obsługi pojazdu 

pożarniczego (8 godzin dla min. 2 przedstawicieli) Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia pojazdu na okres 12 miesięcy liczonych od dnia 

odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem od odpowiedzialności cywilnej (OC) i 

auto casco (AC) w komunikacji na pełną wartość pojazdu.  

8. Dostawca odpowiada za wady dostarczonego samochodu z tytułu rękojmi, według zasad Kodeksu 

cywilnego. 

9. Dostawca na dostarczony samochód udziela gwarancji: …………………… miesięcy 

10. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego przez obie strony. 

11. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy ceny, o której mowa w § 4, oraz do 

odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.  

 

§ 2  

Cena i warunki płatności 

1. Strony uzgadniają cenę przedmiotu zamówienia zgodnie z drukiem oferty na kwotę: 

brutto: ………………………… (słownie: ………………………………………………….. zł) 
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2. Płatność przelewem na konto bankowe Wykonawcy w banku: ………………………………     

Nr rachunku: ………………………………w jednej racie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Określona w ust. 1 kwota brutto obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktury VAT, po podpisaniu bez zastrzeżeń 

protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 4 i  § 5. 

 

§ 3 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w kwocie …………………………………. zł 

(słownie złotych ……………………………………………………………………………………..),  

w formie: ……………………………………………… . 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

pozostawiając 30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady, o których mowa w ust. 2, zostanie 

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 4 

Termin wydania przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji umowy określony w § 1 ust. 3 niniejszej umowy zostaje zachowany, jeżeli 

odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się we wskazanym w przedmiotowym zapisie terminie. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru, o którym 

mowa w § 5. 

§ 5 

Odbiór techniczno-jakościowy i faktyczny, wydanie przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dniowym o gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający poinformuje o terminie odbioru techniczno-

jakościowego w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

2. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. Zawiadomienie należy przesłać na numer: 

……..……….. 

3. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa 

w ustępie 1. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na 

wolny od wad, zgodnie z wyborem Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony 

protokół niezgodności w 2 egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego, podpisany przez 

obie strony. W protokole tym strony ustalają dokładny termin odbioru końcowego. Zapis ten nie 

narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy. W 

przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru 

przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w specyfikacji technicznej, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o 

stwierdzonych odstępstwach od specyfikacji technicznej, w 2 egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i 

możliwości odstąpienia od umowy.  

5. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 3 (trzech) przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru w 2 egzemplarzach, po 

1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
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§ 6 

Dokumentacja techniczna 

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć pełną dokumentację eksploatacyjną, 

instrukcję obsługi i serwisowania z warunkami gwarancyjnymi w języku polskim, które umożliwiają 

Zamawiającemu dokonanie rejestracji samochodu oraz obsługę, konserwację i naprawę przedmiotu 

umowy (1 komplet w wydaniu papierowym).  

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ................miesięcznej gwarancji. 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia ostatecznego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 

stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.  

3. W okresie rękojmi i gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą przez 

Wykonawcę lub przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy, w terminach niezbędnych do 

wykonania napraw, zgodnych z terminami wynikającymi z gwarancji i producenta, jednak nie dłużej 

jak 14 dni od daty zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od 

pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. z 2015 r. poz. 90). Strony dopuszczają zgłaszanie usterek 

w formie faksu na następujący numer Wykonawcy ………………………………………………… . 

4. Podczas napraw przekraczających 10 dni roboczych Wykonawca zapewni samochód zastępczy o 

parametrach jak przedmiot zamówienia lub o parametrach zbliżonych do parametrów przedmiotu 

zamówienia.  

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy wynikające z warunków gwarancji przeprowadzone 

będą przez Wykonawcę lub przez autoryzowany serwis na koszt Zamawiającego. 

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis na 

podstawie indywidualnych zleceń. 

7. W przypadku unieruchomienia pojazdu w okresie gwarancyjnym nie wynikającym z winy 

użytkownika, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego holowania uszkodzonego pojazdu do 

stacji naprawczej. 

 

§ 8 

Odstąpienia od umowy i kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu a każdy dzień zwłoki karę 

umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy, jednakże nie 

więcej niż 20 % wartości umowy brutto, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez 

Zamawiającego. 

2. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 1 tydzień, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy ze skutkiem określonym w ust. 3 ze 3 dniowym uprzedzeniem bez obowiązku 

wyznaczania nowego terminu. Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, 

jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie wymaga, pod rygorem nieważności, 

formy pisemnej i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 10 dni od daty, w której opóźnienie 

wydania przedmiotu umowy przekroczy 1 tydzień. 

3. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca 

a. zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 

2 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w 

umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 

odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.  
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5. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty kwoty określonej w fakturze VAT, 

Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od kwot niezapłaconych w terminie, za 

każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę.  

 

§ 10 

Rozstrzygnięcie sporów i obowiązujące prawo 

1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują rozpatrywać w 

drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia kompromisu spory te będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) 

pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: 

a. wystąpienia procedury odwoławczej, 

b. wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający może przesunąć termin wykonania umowy w przypadkach, o których mowa 

powyżej na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z jego uzasadnieniem, jeżeli uzna, że uzasadnienie 

konieczności zmiany terminu jest nie do zakwestionowania. Termin ten może ulec przedłużenia nie 

dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia ze 

zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej, oferta przetargowa Wykonawcy oraz 

uzyskanie w toku badania ofert wyjaśnienia od Wykonawcy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, 

jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:                  

- 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 do siwz   

 

 

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

(pieczęć Wykonawcy)   

 

Oświadczenie wykonawcy   
aktualne na dzień składania ofert, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu” 

prowadzonego przez  Zamawiającego Ochotniczą Straż Pożarną w Jasieńcu oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:                  

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp.   

 

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

 

 

 

                                                                          ….………………………………….. 
                                                                                  Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                           woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  

 

 

Oświadczam, że zachodzą /nie 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 i pkt 8 

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

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:……………………………………………………  

 

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

                                                                           ….………………………………….. 
                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                             woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  
 

* niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: (wypełnić jeżeli dotyczy)    

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………. (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją 

wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp.    

 

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

 

                                                                              ….………………………………….. 
                                                                                      Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                               woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:   

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.    

 

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

 

                                                                             ….………………………………….. 
                                                                                     Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                              woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  

 

UWAGA:  
1.  Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.    

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z 

uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku.  
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Załącznik nr 4 do siwz   

 

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

(pieczęć Wykonawcy)   

Oświadczenie wykonawcy 

aktualne składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu”  prowadzonego 

przez Zamawiającego Ochotniczą Straż Pożarna w Jasieńcu, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:   

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego               

w pkt 8.1.1. ppkt 1) – 3) siwz.   

 

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

 

                                                                           ….………………………………….. 
                                                                                  Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                           woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ WSPÓLNĄ 

(konsorcjum, spółka cywilna): (wypełnić jeśli dotyczy)   

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 

8.1.1. ppkt ………… siwz. (należy wskazać zakres, w którym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu)  

 

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

 

                                                                           ….………………………………….. 
                                                                                  Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                           woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: (wypełnić jeżeli dotyczy)  

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

przez Zamawiającego w pkt 8.1.1. ppkt 2) - 3) siwz,  polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:   

1 .………………………………w zakresie warunku dotyczącego ……………………..…….……… 

  ………………………………. 

2. ……………………………… w zakresie warunku dotyczącego ………………………………….. 

  ………………………………. 

(wskazać podmiot i określić rodzaj udostępnianego zasobu, np. doświadczenie lub osoby skierowane do 

realizacji zamówienia).     

 

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

 

                                                                                  ….………………………………….. 
                                                                                          Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                                    woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:   

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.    

 

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

 

                                                                                   ….………………………………….. 
                                                                                            Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                                     woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  

 

 

UWAGA:  
1. Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.    
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z 

uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku, w zakresie, w którym wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   
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Załącznik nr 5 do siwz                    

………………………………       
         (pieczęć  Wykonawcy)   

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnianie 

warunku określonego w pkt 8.1.1. ppkt 3) siwz.                                                 

 

Lp. 

 

 

Przedmiot 

zrealizowanej 

dostawy 

 

Wartość zrealizowanej 

dostawy 

/brutto/ 

 

Rozpoczęcie 

realizacji 

zadania  

(dd, mm, .rrrr) 

 

 

Zakończenie 

realizacji 

zadania 

(dd, mm, .rrrr) 

 

 

Zamawiający  

/nazwa, adres, numer 

telefonu/ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

W załączeniu przedkładam dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   

 

 

 

Data………………………… 

 

                                                                                ….………………………………….. 
                                                                                           Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
                                                                                                     woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki  

 

 

 

 

 

UWAGA:  
* W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w pkt 9.7. ppkt 2) siwz       
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Załącznik nr 6 do siwz   

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu” 

 
   

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) .................................................................................będąc upoważnionym (/mi) 

do 
                                                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

reprezentowania: 
 

................................................................................................................................................................................................. 
            (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m (/my), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą” Pzp”) odda Wykonawcy, który złożył ofertę 

w przedmiotowym postępowaniu 
 

do dyspozycji niezbędne zasoby ¹........................................................................................................................        
                                                                                                       (zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

 

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to ² 

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

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą ³ ........................................................................................  

Oświadczam, że zgodnie z art.22a ust. 5 ustawy Pzp, odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponoszę winy(jeśli dotyczy) 

 

 

…………….…………………………………. 
    (miejsce i data złożenia oświadczenia)  

 

                                                                                ….……………………………………… 
                                                                                         Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń  

                                                                                                       woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby   

                      

 

 

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

 zdolność  techniczna lub zawodowa (np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny, 

osoby skierowane do realizacji zamówienia) 

 sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
2.   np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo,  przy czym gdy przedmiotem udzielenia są zasoby dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, niniejsze zobowiązanie musi wskazywać, że 

podmiot udostępniający ww. zasoby zrealizuje je jako podwykonawca, do realizacji których te zdolności 
są wymagane.    

3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy                                                               
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           Załącznik nr 7 do siwz    
…………………………………..     
             (pieczęć  Wykonawcy)   

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  składane na podstawie art. 24                   

ust. 11 ustawy Pzp. 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu” 
 oświadczam, że: 

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, co 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, co 

następujący Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy złożył/złożyli ofertę/oferty w niniejszym 

postępowaniu; 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (**)   

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

   

   

   

   

 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania 

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

niniejszym postępowaniu: 

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

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

 

 
Data………………………… 

 

                                                                      ….………………………………….. 
                                                                            Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

                                                                      woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki imienne 

 

*   niepotrzebne skreślić   

** wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w przypadku, gdy należy do tej samej grupy kapitałowej  z 

innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.  
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

    

Minimalne wymagania dla średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego                                                                                                  

ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na 

wyposażenie OSP 
 

Lp

. 
Wyszczególnienie  

Wypełnia 

Wykonawca 

opisać 

zastosowane 

rozwiązanie lub 

potwierdzić 

spełnienie 

wymagań, podać 

wymagane 

parametry 

techniczne  

1 

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 (Podać markę, typ i model) 

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

Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania:  

1. ustawy  z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 

poz. 1137 ze zmianami), 

2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 305 z późniejszymi zmianami), 

3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U . z 2010 r. Nr85 poz. 553 z 

późniejszymi zmianami), 

4. norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2, 

5. Wykonawca załączy do oferty kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia do użytkowania 

wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. z 2010 r. Nr85 poz. 553 

z późniejszymi zmianami), 

) potwierdzające parametry oferowanego pojazdu. 

 

2 
Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowionej) z napędem 4 x 4 z możliwością 

odłączenia napędu osi przedniej oraz z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i 

tylnej.   

 

3 Skrzynia biegów manualna.   

4 

Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Dwie 

lamp sygnalizacyjne typu LED na dachu kabiny, dwie lampy niebieskie (LED) z tyłu w górnej 

części zabudowy, po jednej lampie niebieskiej (LED) po bokach pojazdu (umieszczone w 

lewym górnym rogu). Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) pulsacyjne 

umieszczone z przodu pojazdu. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego -  

jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania.  

 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – numer postępowania OSP.ZP.1.2018 

 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla             

                                                        jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu 

  

 

30 

 

Lp

. 
Wyszczególnienie  

Wypełnia 

Wykonawca 

opisać 

zastosowane 

rozwiązanie lub 

potwierdzić 

spełnienie 

wymagań, podać 

wymagane 

parametry 

techniczne  

5 

Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji – do 16 000 kg 

Pojemność środków gaśniczych -  minimum 4 700 l
 

Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody 

Podać konkretne parametry potwierdzone raportem z badań CNBOP 

 

6 

Parametry pojazdu: 

Kąt natarcia/Zejścia –  

Kąt Przechyłu bocznego przy obciążeniu MMR- 

Prześwity pod osią przednią/tylną- 

Prześwity poza osiami- 

Podać konkretne dane potwierdzone raportem z badań CNBOP. 

 

7 

Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 340 KM, 

spełniającym normę Euro 6, przystosowanym do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z uchwałą 

nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie „Wieloletniego programu 

promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych w latach 2008-2014” (M.P. z 2007r. Nr 53 

poz. 607). W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach 

technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami 

lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w 

paliwa.  

Do oferty załączony dokument wystawiony przez producenta podwozia o możliwości 

stosowania biopaliw. 

 

8 Masowy wskaźnik mocy min. 13kW/t – podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.  

9 

Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju 

bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. Filtr powietrza z wyprowadzonym 

zasysaniem w górnej części kabiny. 

 

 

10 

Maksymalne wymiary pojazdu: 

- wysokość - 3020 mm. 

- długość - 7600 mm. 

- szerokość - 2600 mm. 

 

11 

Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona na poduszkach 

pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie 

miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: 

- klimatyzację,  

- szyberdach, 

- fabryczne radio min. CD/MP3, 

-podstawę ze stali nierdzewnej z wyprowadzoną instalacją pod montaż radiostacji i latarek 

przewidzianych przez Użytkownika, 

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy 
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Lp

. 
Wyszczególnienie  

Wypełnia 

Wykonawca 

opisać 

zastosowane 

rozwiązanie lub 

potwierdzić 

spełnienie 

wymagań, podać 

wymagane 

parametry 

techniczne  

wyłączonym silniku, 

- lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, 

- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, 

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie, 

- szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie (dot. kierowcy i dowódcy), 

- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek,  

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, 

- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, 

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i 

pochylenia oparcia, 

 - fotel dowódcy z regulacją wysokości, 

- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, 

- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym 

na ścieranie i antypoślizgowym, 

- kabina automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; możliwość włączenia 

oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, 

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, 

- zewnętrzna i wewnętrzna przysłona przeciwsłoneczna, 

- ekran przekazujący obraz z zamontowanej z tyłu na żaluzją przedziału autopompy  kolorowej 

kamery „cofania”, 

- dodatkowy sygnał pneumatyczny,  

- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, 

- 4 uchwyty na aparaty powietrzne za plecami załogi. 

- Instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz, 

- radiotelefon przewoźny pracujący w zakresie częstotliwość VHF 136 – 174MHz, moc 1÷25W, 

min. 225 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz z dodatkowym, wyłączanym 

zewnętrznym głośnikiem  w przedziale autopompy; 

- urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych. 

12 

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V. 

Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.  

 

13 

Samochód wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatora od 

wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). 

Wyłącznik po lewej stronie pojazdu. 

 

14 

Pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 

umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie 

kierowcy).  

 

15 
Samochód wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z 

zewnętrznego źródła po lewej stronie oraz gniazdo pneumatyczne do holowania pojazdu. 

 

16 Kolorystyka:  
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- nadwozie - RAL 3000,  

- błotniki i zderzaki - białe,   

- drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, 

- podwozie - czarne lub ciemno szare. 

17 

Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili 

uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie 

hamulców.  

 

18 
Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, 

zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. 

 

19 Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS.  

20 

Osie tylne z kołami bliźniaczymi. Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do 

różnych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale 

umieszczone nad kołami. 

 

21 
Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na 

pojeździe.  

 

22 

Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. 

Urządzenie posiada taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu 

obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i 

ściskającą. 

 

23 

Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (kompozyt/stal 

nierdzewna/aluminium).  

Szkielet zabudowy - stal nierdzewna. Poszycia zewnętrze wykonane w całości z kompozytu w 

kolorze RAL3000 bez użycia lakieru. Ściany zabudowy podwójne, izolowane termicznie. 

Wnętrze - blacha aluminiowa anodowana, stal nierdzewna, kompozyt. 

(Rodzaj zabudowy potwierdzony raportem z badań CNBOP). 

 

24 

Wykonanie nadwozia z podestami roboczymi pod wszystkimi bocznymi żaluzjami 

zamykającymi skrytki umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu (podesty robocze o głębokości 

poza obrys pojazdu około 450 mm). Po otwarciu podesty tworzące równą linię ciągłą.  

Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji sygnalizowane w kabinie 

kierowcy. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych na prowadnicach ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej, umożliwia płynną regulację ich wysokości. 

Dodatkowo na bocznych ścianach zabudowy zastosowane taśmy odblaskowe zwiększające 

widoczność pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności. 

 

25 

Dach zabudowy w formie podestu roboczego z zamontowanymi uchwytami na sprzęt.  

Powierzchnia dachu wyposażona w:  

- uchwyty do mocowania drabiny wskazanej przez Użytkownika, 

- uchwyt na węże ssawne, 

- kompozytową skrzynię na sprzęt o min. wymiarach dł. 200cm/szer. 80cm/ wys. 50 cm., 

posiadającą oświetlenie typu LED. 
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26 

Z tyłu pojazdu drabinka ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do wejścia na dach, stopnie w 

wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt (y) ułatwiające 

wchodzenie.  

 

27 
Powierzchnie podestów roboczych, dachu, podłogi kabiny, belki najazdowej w wykonaniu 

antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej).  

 

28 

Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi 

wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, 

wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Wymagane 

dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z 

zachowaniem wymagań ergonomii.  

 

29 

Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po 

otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek 

zainstalowany w kabinie kierowcy. 

 

30 
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy LED) zapewniające 

oświetlenie w warunkach słabej widoczności. 

 

31 

Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i 

całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem 

(wypadnięcie z prowadnic). Pojazd wyposażony w wysuwaną szufladę – miejsce jej montażu 

ustalone z Użytkownikiem. 

 

32 
Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 

mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze w formie taśmy odblaskowej. 

 

33 
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, 

tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach.  

 

34 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.  

35 

Zbiornik wody o pojemności minimum 4 500 l wykonany z materiałów kompozytowych. 

Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z 

układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w 

falochrony, posiada właz rewizyjny.  

Podać konkretną pojemność potwierdzoną raportem z badań CNBOP. 

 

36 

Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik 

wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części 

zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie 

zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe także z poziomu terenu.  

Podać konkretną pojemność potwierdzoną raportem z badań CNBOP. 

 

37 

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami 

żaluzjowymi. 

Przedział autopompy  wyposażony  w układ komunikacyjny (głośnik z mikrofonem) 

podłączony do radiotelefonu przewoźnego pojazdu zamontowanego w kabinie załogi. 

 

38 Autopompa pożarnicza dwuzakresowa klasy A16 o wydajności min. 2500 dm
3
/min przy  
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ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 500 dm
3
/min 

przy ciśnieniu 4 MPa. 

Podać typ, model, producenta i konkretne parametry potwierdzone raportem z badań CNBOP. 

39 
Działko wodno-pianowe klasy DWP24 o regulowanej wydajności umieszczone na dachu 

zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny.  

 

40 

Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze 

zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla 

głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego wyposażone w pokrywy 

nasad zabezpieczone przed zgubieniem. Główne zawory sterownicze - manualne. 

 

41 

Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, 

zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm
3
/min, do 

podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym.  

 

42 
Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień 

rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny. 

 

43 

Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 

- dwóch nasad tłocznych 75 z zaworami przy kolektorze tłocznym, 

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 

- działka wodno – pianowego, 

- instalacji zraszaczowej. 

 

44 Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.  

45 

Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 

- z głębokości 1,5 m  w czasie do 30 s. 

- z głębokości 7,5 m  w czasie do 60 s. 

 

46 

Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy znajdują się co 

najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: 

- urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr,  

- wyłącznik silnika pojazdu, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,  

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

- wskaźnik, kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, 

- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, 

Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno - pianowego oraz 

oznaczenie zaworów. 

Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy. 

Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone znormalizowanymi symbolami 

(piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła 

wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne.  

W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: 

- manometr, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – numer postępowania OSP.ZP.1.2018 

 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla             

                                                        jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu 
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- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 

47 

Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem zanieczyszczeń i 

zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję 

zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający 

przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

 

48 
Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający 

uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja  0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.  

 

49 

Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych 

do stosowania środków pianotwórczych  i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne 

umieszczone w zamykanych schowkach, zabezpieczone przed zabrudzeniem i zamarzaniem. 

 

50 
Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co 

najwyżej dwóch zaworów. 

 

51 

Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, 

skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 

25
o
C”. 

 

52 

Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do 

pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla 

zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 

 

53 

Pojazd wyposażony w zraszacze o wydajności 50-100 dm
3
/ min. przy ciś. 8 bar zasilane 

autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach 

pojazdu. Zraszacze uruchamiane z kabiny kierowcy.  

 

54 
Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota 

przewodowego umieszczony poza zabudową pożarniczą pojazdu (między zabudową a kabiną). 

 

55 
Pojazd wyposażony w podstawowe uchwyty na wężę tłoczne, ssawne, prądownice, aparaty, 

drabinę. 

 

56 
Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji zamówienia. 

 

57 

Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - min. 24 miesiące. 

Do oferty załączyć autoryzowany przez producenta podwozia wykaz ASO. 

Do oferty załączyć autoryzowany przez producenta nadwozia wykaz punktów serwisowych. 

 

 

 

___________________________                                                 ____________________________ 
                     

                  (Miejscowość, data)                                                                                (podpis osoby upoważnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wraz z pieczęcią) 


