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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie 

w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.ospslawiecice.pl 

 

NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE WYKLUCZENIE 
WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA LUB ODRZUCENIE OFERTY 

zgodnie z art. 24 i 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SŁAWIĘCICE ul. Sławięcicka 18, 47-230 Kędzierzyn-Koźle; 661 420 093; 

609 910 556; NIP 749-18-60-507; REGON 531548959, www.ospslawiecice.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SŁAWIĘCICE zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie ustawy 

z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej 

dalej w skrócie Ustawą ogłasza postępowanie w trybie: 

przetarg nieograniczony 

na wykonanie 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  
z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

CPV: 34144210-3 

1. Dostawa jednego fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z 

napędem 4x4, z homologacją, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych i wykonawczych, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu 

drogowego. 

2. Model oferowanego pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, 

którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski w odległości 
maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z danymi technicznymi został 
określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ i ma charakter wymogów minimalnych. 

3.1.  Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę samochodu  
o podstawowych wymaganiach jak niżej: 

a) Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą 

„Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych 

b) Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 

c) Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r,  

i Rozporządzenie zmieniające (Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010r.) 

d) Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą (Centrum Naukowo 
badawczego ochrony Przeciwpożarowej – CNBOP w Józefowie. Świadectwo powinno być ważne 

na dzień składania ofert. 

http://www.ospslawiecice.pl/
http://www.ospslawiecice.pl/
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e) Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji. 

f) Samochód ma być wyposażony w pełny pakiet ubezpieczeniowy. 

g) W pełni wyposażony samochód Wykonawca dostarczy w terminie umownym do 
siedziby Zamawiającego. 

h) Zamawiający dokona odbioru technicznego samochodu w siedzibie Wykonawcy na  

3 dni przed dostarczeniem go do Zamawiającego. 

i) Po dostarczeniu samochodu Wykonawca na miejscu u Zamawiającego przeszkoli 

pracowników Zamawiającego z obsługi samochodu oraz z jego wyposażenia. 

j) Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do dokonywania przeglądów 

gwarancyjnych oraz bezpłatnego serwisowania zarówno samochodu jak i urządzeń 
w nim zamontowanych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z minimalnymi wymaganiami technicznymi  
i danymi został określony w Druku Nr 1 do SIWZ . 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA-
JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7) I PODWYKONAWSTWIE:  

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

2. Zamawiający nie określa zasad podwykonawstwa. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami 

wskazanymi w niniejszej SIWZ tj: 

Nie dłużej niż do 20-10-2014 od daty zawarcia umowy 

Data 20-10-2014 jest datą dostarczenia samochodu przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, po 
uprzednim odbiorze technicznym u Wykonawcy na 3 dni przed datą dostarczenia. 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), 

spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  
w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 
 

Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku i sposób jego oceny 

1 Wiedza i doświadczenie 

Wykonanie w okresie ostatnich 3-ch lat przed terminem 
złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie - dostaw (w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych) o 
charakterze: 

Dostawy samochodów ratowniczo-gaśniczych  

w ilości co najmniej 3 szt. 

W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega 
sumowaniu. 

Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła 
minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. 
Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z 
wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. 

2 
Sytuacja ekonomiczna i 

finansowa 

Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 
200.000,00 zł. i ważnego, co najmniej przez cały okres 
związania ofertą. 

W dokumencie ubezpieczeniowym musi być uwidoczniony 
jednoznaczny zapis, że jest to ubezpieczenie od 
prowadzonej działalności gospodarczej z jednoczesną 
informacją o opłaceniu składki ubezpieczenia (zapis w 
dokumencie, kopia przelewu lub inny dokument potwierdzający 
opłacenie). 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie 
wartości polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej od 
prowadzonej działalności gospodarczej podlegają 
sumowaniu. 

3 

Nie podleganie wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 2 
ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dotyczy osób 

prawnych lub fizycznych). 

Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (nie ogłoszono 

upadłości ani nie wszczęto postępowania 
likwidacyjnego). 

W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy 

występujący wspólnie muszą spełniać powyższy 
warunek. 

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 
podstawie złożonych dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 

spełnia/nie spełnia 
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4 

Nie podleganie wykluczeniu w 
świetle art. 24 ust. 2, pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dotyczy osób 
prawnych i fizycznych). 

Nie podleganie wykluczeniu w świetle przepisów 
zawartych w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp - (Grupa 

kapitałowa - art. 4 pkt. 14 ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów Dz. U z 2007 nr 50 poz. 331 
z późn. zm.). 

W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy 
występujący wspólnie muszą spełniać powyższy 

warunek. 

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 

podstawie złożonych dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 
spełnia/nie spełnia 

5 

Nie podleganie wykluczeniu w 

świetle art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

(dotyczy zarówno osób 
prawnych jak i fizycznych). 

Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy 

występujący wspólnie muszą spełniać powyższy 
warunek. 

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 
podstawie złożonych dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 

spełnia/nie spełnia 

6 

Nie podleganie wykluczeniu w 

świetle art. 24 ust. 1, pkt. 3 
ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dotyczy zarówno 

osób prawnych jak i 
fizycznych). 

Nie podleganie wykluczeniu - (US) w świetle przepisów 

zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. 

W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy 
występujący wspólnie muszą spełniać powyższy 

warunek. 

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 

podstawie złożonych dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 

spełnia/nie spełnia 

7 

Nie podleganie wykluczeniu w 
świetle art. 24 ust. 1, pkt. 3 

ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dotyczy zarówno 

osób prawnych jak i 

fizycznych). 

Nie podleganie wykluczeniu (ZUS / KRUS) w świetle 
przepisów zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. 

W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy 

występujący wspólnie muszą spełniać powyższy 
warunek. 

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 
podstawie złożonych dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 

spełnia/nie spełnia 

8 
WARUNKI OFERTY I 
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Załączenie do oferty lub wniosku o dopuszczenie do 
postępowania, oświadczenia, potwierdzającego prawo do 
podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub 
oferty, a tym samym posiadanie prawa zaciągania 
zobowiązań lub składania oświadczenia woli jako 
Wykonawca zamówienia. 

Oświadczenie dotyczy osób fizycznych składających ofertę, a nie 
prowadzących działalności gospodarczej. 

2. Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (dot. zarówno osób prawnych jak i 
fizycznych) wymienionych w art. 22 ust. 1, przez co oferta 
Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 
1 pkt. 1. Dokument ten składany jest niezależnie od 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu. W przypadku ofert wspólnych,  

Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków 
zawartych w art. 22 ust. 1, składa i podpisuje 
Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składają i 
podpisują oświadczenie łączne. 
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3. Udzielenie na wykonane dostawy rękojmi i gwarancji na 

okres minimum 24 miesięcy na podwozie 

samochodu, na nadwozie pożarnicze i zamontowane 
wyposażenie. 

4. Bezpłatne serwisowanie samochodu i jego wyposażenia 
w okresie udzielonej gwarancji. 

5. Zrealizowanie zamówienia w okresie nie dłuższym niż 
do 20-10-2014 z dostawą samochodu do siedziby 
Zamawiającego i przeszkoleniem pracowników 
Zamawiającego. 

6. Wyposażenie dostarczanego samochodu w pełny pakiet 
ubezpieczeniowy. 

7. Przystępowanie przez Wykonawcę do usunięcia w okresie 

gwarancji wad /usterek/ awarii, w terminie nie dłuższym 

niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

8. Akceptowanie terminu związania ofertą wynoszącego 30 

dni liczonych od daty składania ofert. 

9. Akceptowanie warunków płatności określonych  

w istotnych postanowieniach umowy 

10. Akceptowanie bez zastrzeżeń i uwag załączonych do SIWZ 

istotnych postanowień umowy 

11. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku składania ofert 

wspólnych oraz ofert składanych przez spółki cywilne, a 

także innych pełnomocnictw do reprezentowania 

wykonawcy. 

12.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy 

przedłożyć:  

 świadectwo homologacji,  

 świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania 

w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski 

zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 

o ochronie przeciwpożarowej, wraz z załącznikami (tj. 

Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 z póź zmianami). 

Świadectwo powinno być ważne na dzień 

składania ofert.  

 kartę techniczną pojazdu informującą o emisji 

spalin min. Euro 6. 

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w tabeli w pkt. 6 SIWZ  
(art. 22 ust. 1 Pzp), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia (zgodnie z oświadczeniem druk 
7A), to one również zobowiązane są do spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak 

niżej: 

a. Wiedza i doświadczenie – wykonanie dostaw o charakterze wymaganego i udostępnianego 

doświadczenia. 

b. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dotyczy osób prawnych, fizycznych i spółek cywilnych). 

c. Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych). 

d. Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych). 

Jednocześnie podmiot udostępniający swoje zasoby, składa Wykonawcy w oryginale, 
oświadczenie o udostępnieniu tychże zasobów, a także podaje w nim informację czy 

będzie brał udział, czy też nie w realizacji części zamówienia oraz w jakiej formie (np. 
wykonawstwo, udostępnienie sprzętu, ludzi, konsulting, doradztwo itp.) i w jakim czasie zasoby te 

zostaną Wykonawcy udostępnione (patrz wyroki KIO/UZP 1288/10, KIO/UZP 1333/10 (Serwis 
informacyjny > Zagadnienia merytoryczne > Prawo krajowe > Opinie prawne > Dotyczące ustawy PZP > 
Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;246
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;247
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;252
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;405
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sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotu trzeciego). Wykonawca powyższe oświadczenie 
zobowiązany jest załączyć do składanej oferty. 

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków na podstawie złożonego oświadczenia (druk Nr 2) oraz 
wymaganych dokumentów (pkt. 11 SIWZ), na zasadzie „spełnia / nie spełnia” 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAW-
CAMI: 

Sposób porozumiewania się 
Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami w 

zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania odbywać się 
będzie za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać 

się będzie na następujące adresy mailowe: przetarg@ospslawiecice.pl lub za potwierdzeniem 
otrzymania wiadomości. 

 Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania wiadomości 

zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest raport faksu, z którego nadano wiadomość, 
potwierdzający prawidłową transmisję danych. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości 

elektronicznej zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest niezwłoczne potwierdzenie faktu jej 

otrzymania na żądanie każdej ze stron. 

W przypadku nie potwierdzenia otrzymania wiadomości elektronicznej uznaje się, że widomość została 

prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów wysłanych z poczty elektronicznej 
Zamawiającego. 

W przypadku uzupełniania dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca 

przesyłając uzupełnienie faksem, bądź elektronicznie potwierdza go niezwłocznie pisemnie 
przez dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą. 

W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów pocztą w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania 

lub jego oferta zostanie odrzucona. 

Niezależnie od powyższych sposobów porozumiewania się, zgodnie z ustawą Pzp, zawsze dopuszczalny 

jest pisemny sposób porozumiewania się. 

 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

1. W zakresie formalnym i merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

   Szymon Jędrzejas, Mateusz Szala , tel. 661 420 093; 609 910 556 

8. WADIUM: 

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni od terminu pierwotnego.  

Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt.2 ustawy Pzp). 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

10.1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

10.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7). 

mailto:przetarg@ospslawiecice.pl
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10.3. Ofertę wraz z załączanymi do niej dokumentami stanowiącymi treść oferty, pod rygorem 
odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Natomiast, jeżeli 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi w trybie art. 9 ust. 3 zgodę na złożenie oferty oraz 
innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanym w handlu 

międzynarodowym, to do złożonej w ten sposób oferty i innych dokumentów stanowiących treść 

oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

10.4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną.  

10.5. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. 

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje,  
że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.  

10.6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną 
odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tejże SIWZ. 

10.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 

10.8. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą 

SIWZ. W przypadku ewentualnego braku dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu lub wymagań stawianych zamówieniu (w tym także 
pełnomocnictwa) jak również w przypadku konieczności ich uzupełnienia, Zamawiający wykluczy  

z postępowania lub odrzuci ofertę Wykonawcy, który pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nie 
uzupełni lub nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań stawianych zamówieniu na 
dzień złożenia ofert.  

10.9. Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp uznaje się za 

odrzucone. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt. 1 do 8 ustawy Pzp. 
Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą rozpatrywane. 

10.10. Oferty wspólne składane przez wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) 
winny spełniać następujące wymagania: 

a) Wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji 

winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 
występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej 

przez każdego z jej wspólników. Pełnomocnictwo to, należy załączyć do składanej oferty. Wzór 

takiego pełnomocnictwa – druk Nr 11. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie 
dopuszcza możliwości zmiany Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi nie 

wynikającymi z działań Wykonawcy. 

b) Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego 

w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.  

c) Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą 

odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone 

przez każdego z wykonawców / wspólników musi być częścią omawianego wcześniej 
pełnomocnictwa. W przypadku wygrania przetargu pełnomocnictwo to będzie załączone do 

umowy.  

a) Oferta wspólna niezależnie od kompletu dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, jakie składa 

Pełnomocnik winna dodatkowo zawierać od poszczególnych wykonawców występujących 

wspólnie, następujące dokumenty: 

 odpis z właściwego rejestru lub odpis z CEIDG, 

 oświadczenie (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), z którego wynika 
uprawnienie do składania oświadczenia woli; 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 oświadczenie dot. grupy kapitałowej; 

 wykaz zrealizowanych dostaw (składany przez każdego wykonawcę, jeżeli żaden z nich nie posiada 

pełnego, wymaganego doświadczenia); 

 zaświadczenie US, ZUS, KRUS; 
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Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, składa 
i podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie 

łączne. 

Natomiast oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów 

składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników 

spółki cywilnej następujące dokumenty: 

 odpis z CEIDG, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli; 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 oświadczenie dot. Grupy kapitałowej. 

b) Dane dotyczące poszczególnych wykonawców występujących wspólnie, (jeżeli takich danych 
wymaga SIWZ w pkt. 6 i 7) - nie dotyczy to spółek cywilnych - w zakresie zdolności 

technicznych (sprzęt, potencjał ludzki), zdolności finansowo-ekonomicznych i doświadczenia, 
podlegają sumowaniu. 

 W zakresie doświadczenia warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła 
minimum 100% doświadczenia wymaganego niniejszą SIWZ. Warunek ten jest spełniony 

również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia.. 

 

Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą oraz przygotowana na 

drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one 
zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w  załączonych wzorach druków. 

Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ona spięta w sposób trwały, 

posiadała ponumerowane karty lub strony oraz dokumenty. 

Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby/osób podpisujących ofertę 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr OSP.1.2014 
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

 Strona: 10/45 

11. WYMAGANE DO OFERTY DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

11.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), należy 

przedłożyć: 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego 

Wymagany dokument 
Dotyczy 
warunku 

nr 

1 

Wykaz zadań wykonanych okresie 
ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
należyte wykonanie tych zadań. W 
przypadku korzystania z wiedzy i 
doświadczenia podmiotów trzecich 
należy dołączyć oświadczenie druk 
Nr 7A podmiotu trzeciego. 

Wykaz zadań (sporządzony wg wzoru druk nr 7) 
wykonanych okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem 
przez zamawiających, na wykazie lub odrębnymi 
dokumentami, z których treści ma wynikać, że zadania 
te zostały wykonane należycie. Załączone do wykazu 
dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co 
najmniej takie dane zawarte w wykazie jak: nazwa 
zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami 
potwierdzającymi wymagania Zamawiającego są 
poświadczenia, oświadczenia lub inne dokumenty 
(Rozporządzenie Prezesa RM z 19-02-2013, Dz. U z 
2013, poz. 231). 
W przypadku podmiotów udostępniających swoje 
zasoby Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, składają oni 
także niniejszy dokument wraz drukiem 7A, na zakres 
udostępniany. 

1 

2 

Opłacona polisa lub inny dokument 
ubezpieczenia potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę sumy ubezpieczenia (na dzień 
złożenia oferty) nie mniejszą niż 200.000,- zł i ważną, 
co najmniej przez cały okres związania ofertą, z 
zastrzeżeniem, iż zobowiązanie, ubezpieczyciela 
wynikające z umowy ubezpieczenia, nie może być 
przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. W polisie lub 
dokumencie ubezpieczeniowym musi być uwidoczniony 
jednoznaczny zapis, że jest to ubezpieczenie od 
prowadzonej działalności gospodarczej z jednoczesną 
informacją o opłaceniu składki ubezpieczenia (zapis w 
dokumencie, kopia przelewu lub inny dokument 
potwierdzający opłacenie) - w przypadku braku zapisu, 
że jest to ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, 
należy do dokumentu ubezpieczeniowego dołączyć 
ogólne warunki umowy ubezpieczenia. 

2 

11.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), należy przedłożyć: 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego 

Wymagany dokument 
Dotyczy 
warunku 

nr 

1 

Aktualny odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności 
gospodarczej (Wykonawcy 
krajowi) lub dokument 
wystawiony w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania (Wykonawcy 
zagraniczni). 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ma 
potwierdzać, że w stosunku do wykonawcy nie 
ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania 
likwidacyjnego. Data wystawienia lub aktualizacji 
(potwierdzenia) dokumentu nie może być wcześniejsza 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument 
składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 
Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania zgodnie z § 4, ust. 1 pkt. 1 lit. a), 
(Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

3 
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te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 
231).  
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. 
W przypadku podmiotów udostępniających swoje 
zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, 
składają także niniejszy dokument. 

2 

Oświadczenie w zakresie braku 
podstaw do wykluczenia, składane 
zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt. 5 
ustawy Pzp. 

Oświadczenie - wg druku Nr 15, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 
ust. 2, pkt. 5 ustawy Pzp. 
W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument 
składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 
Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak 
wyżej. 

4 

3 

Oświadczenie w zakresie braku 
podstaw do wykluczenia, składane 
zgodnie z § 3.1, pkt. 1 
(Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2013, poz. 231) 

Oświadczenie - wg druku Nr 17, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 
Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak 
wyżej. 
W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument 
składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 
W przypadku podmiotów udostępniających swoje 
zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, 
składają także niniejszy dokument. 

5 

4 

Zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
(Wykonawcy krajowi) lub 
dokument wystawiony w kraju w 
którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania 
(Wykonawcy zagraniczni). 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat 
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
lub ofert. 
Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania zgodnie z § 4, ust. 1 pkt. 1 lit. a), 
(Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 
231). 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. 
W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument 
składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 
W przypadku podmiotów udostępniających swoje 
zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, 
składają także niniejszy dokument. 

6 
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5 

Zaświadczenie ZUS lub KRUS 
właściwego dla siedziby 
Wykonawcy (Wykonawcy krajowi) 
lub dokument wystawiony w kraju 
w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania 
(Wykonawcy zagraniczni). 

Aktualne zaświadczenie właściwego ZUS lub KRUS 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków lub ofert. 
Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania zgodnie z § 4, ust. 1 pkt. 1 lit. a), 
(Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 
231). 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. 
W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument 
składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 
W przypadku podmiotów udostępniających swoje 
zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, 
składają także niniejszy dokument. 

7 

11.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego 

Wymagany dokument 
Dotyczy 

warunku nr 

1 Świadectwo homologacji Świadectwo homologacji 8.12 

2 

Świadectwo dopuszczenia 
wyrobu, do stosowania w 

ochronie przeciwpożarowej na 

terenie Polski zgodnie z art. 7 
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

roku o ochronie 
przeciwpożarowej, wraz z 

załącznikami (tj. Dz. U. z 2009 Nr 

178, poz. 1380 z póź zmianami) 

Kompletne świadectwo dopuszczenia 
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie wraz 
ze sprawozdaniem z badań 

8.12 

3 Kartę techniczną pojazdu  
Kartę techniczną pojazdu informującą o 

emisji spalin Euro 6. 
8.12 

11.4 Inne wymagane dokumenty: 

Lp. 
Nazwa dokumentu 

potwierdzającego 
Wymagany dokument 

Dotyczy 

warunku nr 

1 

Oświadczenie (druk nr 20) 
potwierdzające prawo do 
podpisywania wniosku o 
dopuszczenie do postępowania lub 
oferty, a tym samym posiadanie 
prawa zaciągania zobowiązań lub 
składania oświadczenia woli jako 
Wykonawca zamówienia. 
Oświadczenie dotyczy osób 
fizycznych składających ofertę, a 
nie prowadzących 

Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające 
prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie 
do postępowania lub oferty, a tym samym 
posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub 
składania oświadczenia woli w imieniu 
Wykonawcy 
Wykonawca zagraniczny składa oświadczenie jak 
wyżej. 
W przypadku ofert wspólnych, wszyscy 
wykonawcy nie prowadzący działalności, a 
występujący wspólnie składają wymagane 
oświadczenie. 

8.1 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr OSP.1.2014 
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

 Strona: 13/45 

W przypadku osoby udostępniającej swoje 
zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorącej udział 
w realizacji części zamówienia składa także 
niniejszy dokument. 

2 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w 
postępowaniu (druk Nr 2). (dot. 
zarówno osób prawnych jak i 
fizycznych) 

Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  
W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w 
imieniu wykonawców występujących wspólnie, 
składa upełnomocniony lider lub wszyscy 
wykonawcy składają oświadczenie wspólne. 

8.2 

3 
Formularz oferty wraz 
z drukiem nr 1 

Formularz oferty wypełniony ściśle wg 
załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem 
oświadczeń dotyczących spełnienia warunków 
oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany 
przez upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy określonego aktem rejestrowym z 
podaniem imienia i nazwiska wraz z dołączonym 
drukiem nr 1. 

8.3÷8.9 

4 Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy 
zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną 
(podpisany pod słowem =akceptuję=) przez 
osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla 
przejrzystości dokumentu zaleca się (bez 
obowiązku) wypełnienie miejsc wykropkowanych 
i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek. 

8.10 

5 Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru 
załączonego do niniejszej SIWZ lub 
pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W 
przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw 
muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) 
notarialnie za zgodność z oryginałem. 

8.11 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6 SIWZ (art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia (zgodnie z oświadczeniem 
druk 7A), to Wykonawca zobowiązany jest również do dołączenia do oferty w odniesieniu 

do tych podmiotów, dokumentów jak niżej wymienionych w tabelach pkt. 11. 

1. Wykaz zadań (druk Nr 7 i 7A) udostępnianych Wykonawcy (wymaganych w warunku 

postępowania) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wypis z CEIDG (Wykonawcy krajowi) lub 
dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania (Wykonawcy zagraniczni). 

3. Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, składane zgodnie z art. 24 ust. 1. 
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 
5. Zaświadczenie ZUS lub KRUS właściwego dla siedziby Wykonawcy. 
6. Oświadczenie (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) 

potwierdzający prawo do składania oświadczenia woli lub zaciągania zobowiązań (m.in. do 

podpisania oświadczenia wymienionego w pkt. 6 SIWZ) 

 

WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW 
Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie 
poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) 

spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia 
dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty, a także utratą 

wadium. 

Dokumenty wymienione w tabeli nr 11.1 w podpunkcie 11.1.1, w tabeli nr 11.2 w podpunkcie 

11.2.2, 11.2.3 oraz w tabeli nr 11.4 podpunkcie 11.4.1; 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4 muszą być 
dostarczone w formie oryginałów pozostałe dokumenty mogą być kserokopiami 

poświadczonymi przez wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa) za zgodność z oryginałem. 
Dokumenty takie jak zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS-u i KRUS-u, (jeżeli są wymagane) 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 
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Wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia w przypadku kopii muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem (uwierzytelnione) notarialnie. Zamawiający w przypadku nieczytelnych 

kopii dokumentów w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub 
notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

Nie podlegają uzupełnieniu dokumenty takie jak: formularz oferty, druk Nr 1 stanowiący 

integralną część formularza ofertowego. 

Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę 

do oferty, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

Dokumenty napisane w języku obcym muszą być obowiązkowo składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

PRZELICZANIE WALUT OBCYCH NA WALUTĘ  PLN 

W przypadku podania w załączonych do oferty dokumentach określonych wartości w walutach obcych, 

Zamawiający dokona przeliczenia na walutę PLN wg poniższej zasady: 

1. Wartość doświadczenia (wykonanych zadań) – wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia roku 

wykonania dostawy. 

2. Wartość polisy ubezpieczeniowej – wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Znakowanie oferty 

Oferty w postaci pisemnej w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy) należy składać w kopercie 
zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy. 

W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia jej przed 
przypadkowym otwarciem, należy obowiązkowo na kopercie zewnętrznej umieścić napis jak 

niżej: 

Wykonawca: 
Adres, telefon, faks, e-mail 

Wydział Zamówień Publicznych 

OFERTA 

na: Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 
4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

w innym przypadku Zamawiający zostaje całkowicie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu 
ewentualnego przypadkowego otwarcia oferty lub poinformowania Wykonawcy o istotnych 

zmianach w postępowaniu. 
 

Miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ SŁAWIĘCICE ul. Sławięcicka 18,  
47-230 Kędzierzyn-Koźle  

do dnia 2014-07-25 do godz. 09:00. 

 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z uwagi  

na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną: 

a) W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. 

Miejsce otwarcia 
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2014-07-25  

o godz. 09:15, w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ SŁAWIĘCICE ul. Sławięcicka 18,  

47-230 Kędzierzyn-Koźle 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr OSP.1.2014 
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

 Strona: 15/45 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 Cena oferty jest ceną ryczałtową za całość zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonego w pkt. 3 niniejszej SIWZ oraz druku Nr 1 i zawierającą wszystkie 

koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym: wymagane wyposażenie, 
koszty ubezpieczenia, koszty dostawy na miejsce do Zamawiającego, koszty przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego oraz koszty należnego podatku od towarów i usług VAT itp., a 
także wszelkie opłaty związane z uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz koszty przeglądów 

i serwisowania) Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Cena 

oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom. 

Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez firmę zagraniczną), której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów. 

Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę wyłącznie 

w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą 
realizowane jedynie w złotych polskich. 

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena brutto (koszt) [zł] 80 % 

2 Okres rękojmi i gwarancji (nadwozie, podwozie, wyposażenie) [m-ce] 10 % 

3 Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym [l/km] 10 % 

 
Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 

C = Cena brutto (koszt)  
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof -  cena podana w ofercie badanej 

2 

T = Okres rękojmi i gwarancji (miesiące)  

Liczba punktów = (Tof/Tmax)  * 100 * waga 
gdzie: 

 - Tof -  okres rękojmi i gwarancji podany w ofercie badanej 
 - Tmax – najdłuższy okres rękojmi i gwarancji podany w ofertach  

3 

P = Średnie zużycie paliwa  

Liczba punktów = (Pmin/Pof) * 100 * waga 
gdzie: 

 - Pmin – najmniejsze zużycie paliwa z ofert 
 - Pof -  zużycie paliwa z oferty badanej 

Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu  

i będzie spełniać warunki ustawy, a także wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz uzyska 
największą liczbę punktów wynikających z w/w kryteriów oceny ofert lub będzie proponować 

najniższą cenę w przypadku gdy jedynym kryterium oceny będzie cena. Punkty będą liczone 
do dwóch miejsc po przecinku. 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
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15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

15.1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki 

ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów 

wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert lub zaproponuje najniższą cenę w przypadku, gdy 
jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

15.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania 
pisemnego powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia 4-ech egzemplarzy podpisanej umowy 

zawierającej zapisy z akceptowanych przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy wraz  

z dodatkowymi zapisami uszczegóławiającymi i korygującymi wprowadzonymi przez Zamawiającego,  
a wynikającymi z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ. Nie dostarczenie omawianej umowy 

w podanym powyżej terminie zostanie uznane za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 
umowy i może to skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego przepisów z art. 94 

ust. 3 uPzp. 

15.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości istotnych zmian umowy. 

15.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

15.5. Wykonawca wraz z umową, o której mowa w punkcie powyżej, dostarczy prolongatę opłaconego 
dokumentu ubezpieczenia OC, (jeżeli ubezpieczenie ważne było tylko do czasu związania ofertą) od 
odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej lub niezależne ubezpieczenie omawianej 
umowy na wartość nie mniejszą niż 200 000,- zł. W przypadku Wykonawców wspólnych (konsorcjum) każdy  
z Wykonawców zobowiązany jest do przedłożenia opłaconego dokumentu powyższego ubezpieczenia. 

15.6. Oferty od chwili otwarcia stają się jawne z wyjątkiem, informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oferty będą 

udostępniane na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo do informacji publicznej  
w trybie określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.01.2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.). Protokół (dokumentacja podstawowych 

czynności), oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne  
i podlegają udostępnieniu po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 

również na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo do informacji publicznej w trybie 
określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.01.2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) z wyłączeniami określonymi w art. 5 cytowanej 
ustawy. Zamawiający bez zbędnej zwłoki wyznacza termin udostępnienia informacji 

publicznej na wniosek zainteresowanego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku. 

15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

Istotne postanowienia umowy określa załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

18.1. Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w szczególności: 

a) odwołanie od wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

b) odwołanie od odrzucenia oferty Wykonawcy. 

18.2 W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się 

prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego 
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19. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

20. INNE: 

20.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.). 

 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

●    Formularz oferty 
●    Druk nr 1  – specyfikacja techniczna pojazdu – minimalne wymagania Zamawiającego  

●    Druk nr 2  – oświadczenie wykonawcy z art. 22 
●    Druk nr 7  – wykaz zrealizowanych zamówień 

●    Druk nr 7A  – zobowiązanie udostępnienia doświadczenia 

●    Druk nr 9  – istotne postanowienia umowy 
●    Druk nr 11  – pełnomocnictwo pełnomocnika reprezentującego wykonawców 

●    Druk nr 15  – oświadczenie wykonawcy z art. 24 (dotyczy osób fizycznych) 
●    Druk nr 17  – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

●    Druk nr 20  – oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczenia woli 
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Formularz oferty str. 1/15 
.......................................................... 

      /pieczęć adresowa wykonawcy/ 
 
numer Telefonu Wykonawcy …………………….. 
numer faksu Wykonawcy …………………….. 
e-mail ……………………………………………….. 
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SŁAWIĘCICE 

ul. Sławięcicka 18,  
47-230 KĘDZIERZYN-KOŹLE 

tel. 661 420 093, 609 910 556 

 

O F E R T A 

Dostawy fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  
z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

Oferujemy dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  
z napędem 4x4 zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, specyfikacją techniczną  
i homologacją wg ceny brutto jak niżej: 

1. Ryczałtowa cena brutto dostawy fabrycznie nowego ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 
MARKI………………………………………………….……………., wynosi: 

…………………….,- zł/szt. (wartość oceniana) 

Słownie: ………………………………………………………………………………………..  

Oświadczamy, że podana wyżej cena zawiera wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3 SIWZ i specyfikacji 

technicznej - druk Nr 1) została sporządzona w oparciu o jego opis, posiadaną wiedzę i 

doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT a także wszystkie 
koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, odbiór, przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego, dostawę, rozładunek, przeglądy, pakiet ubezpieczeniowy. 
Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani 

korektom. 

2. Czas realizacji zamówienia (termin) wynosi: 

 do ………………. od daty zawarcia umowy (nie później niż do 20-10-2014) 
(wartość oceniana) 

3. Okres udzielonej przez nas rękojmi i gwarancji na dostarczany samochód 

wynosi: ............ miesiące(ięcy) 
Gwarancja obejmuje podwozie samochodu, nadwozie, zabudowę pożarniczą oraz wyposażenie 

Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do usuwania wad od powzięcia wiadomości o wadach) wynosi 

............. godzin 

4. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 

…………………… l/km (wartość oceniana) 
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Formularz oferty str. 2/15 
5. Warunki płatności: 

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone  
w akceptowanych przez nas bez zastrzeżeń i uwag istotnych postanowieniach umowy 

stanowiących załącznik do niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy i zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami 
umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
a także wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 
oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami. 

8. Oświadczamy, że zapewniamy bezpłatne serwisowanie samochodu i jego 
wyposażenia w okresie udzielonej gwarancji. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
daty składania ofert. 

10. Wszelkie oświadczenia umieszczone w niniejszej ofercie zostały złożone ze świadomością 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) 

niezgodnych ze stanem faktycznym 

11. Oferta została złożona na ........... stronach podpisanych i ponumerowanych  
od nr ............. do nr ...................... 

12. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte  
na stronach od ........... do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te zostały 
umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „ZASTRZEŻONE”. (Jeżeli nie ma 
informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „--“. 

13. Integralną część oferty stanowią n/w załączniki: (wyszczególnia obowiązkowo Wykonawca) 

 

1. ………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………….. 

itd. 

 

)
niepotrzebne skreślić 

       Miejsce i data  .................................................... 

Imię i nazwisko ………………………………… 

       Podpis  ............................................................... 

            /upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/ 
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Druk Nr 1; Formularz oferty str. 3/15  

Dla zadania: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wymagania techniczne, sanitarne i eksploatacyjne dostarczanego samochodu  

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
Parametr oferowany przez Dostawcę 

(obowiązkowo wypełnić) 

I. PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY SAMOCHÓD  

1. 

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących pojazdów  uprzywilejowanych, zgodnie z  ustawą z  dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o 
ruchu drogowym" (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).  

 

2. 

Pojazd powinien spełniać wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania 
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Pojazd musi posiadać w szczególności świadectwo 
dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską 
jednostkę certyfikującą. Kompletne świadectwo dopuszczenia należy załączyć do oferty. 

 

3. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia .  

4. 

Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Nr 8 Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej 
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP 2008 Nr 1 poz. 8) oraz 
nazwą OSP wraz z herbem. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji 
zamówienia. 

 

5. 
Pojazd musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego zgodnie z PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 

 

6. 
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani 
ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. 

 

7. 
Pojazd oraz podwozie muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 2014 rok produkcji, silnik, podwozie i 
kabina pochodzące od tego samego producenta. 

 

8. 

Do oferty należy dołączyć ważny certyfikat lub Świadectwo Dopuszczenia do użytkowania w 
jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 
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Druk Nr 1; Formularz oferty str. 4/15 

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
Parametr oferowany przez Dostawcę 

(obowiązkowo wypełnić) 

II. PODWOZIE Z KABINĄ  

1. 

Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi 
zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18000 kg. 
Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: 
- masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, 
- masę własną pojazdu, 
- masę wyposażenia, 
- naciski na oś przednią i tylną, 
- obciążenia strony lewej i prawej pojazdu 
(dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%) 

 

2. 

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa 
przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez 
producenta pojazdu lub podwozia bazowego. 

 

3. 

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien 
mieć: 

Kąt natarcia: min. 26⁰ 

Kąt zejścia: min. 23⁰ 

Prześwit pod osiami min. 310 mm 

 

4. 

Wysokość całkowita pojazdu: max 3200mm (wymiar poświadczony dołączonym świadectwem) 
Maksymalna długość pojazdu 8600 mm (wymiar poświadczony dołączonym świadectwem) 

Kąt rampowy: min. 20⁰ 

 

5. 

Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi 
zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do technicznej dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu (do tzw. DMC technicznej) min 10% 

 

6. 

Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym ze stałym napędem 4x4 – 
uterenowiony z : 
- przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym  
- możliwością blokady mechanizmów różnicowych minimum osi tylnej oraz blokadą mechanizmu    
różnicowego międzyosiowego  
Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy 
oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym kierowcy  
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Druk Nr 1; Formularz oferty str. 5/15  

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
Parametr oferowany przez Dostawcę 

(obowiązkowo wypełnić) 

7. 

Ogumienie, z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych 
(wielosezonowe), na tylnej osi ogumienie bliźniacze. 
Wartość nominalna ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczona nad kołami pojazdu. 
Pełnowymiarowe koło zapasowe z miejscem do przewożenia i łatwego zdejmowania oraz zakładania 
przez jedną osobę ( bieżnik jak dla opon kół przednich). 
Wyklucza się możliwość przewożenia koła zapasowego na dachu samochodu. 

 

8. 

Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez 
uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy 
określonych przez producenta. Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6, przystosowany do 
spalania biopaliw ciekłych. 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. 
Minimalna moc silnika: 265 kW 
Masowy wskaźnik mocy – określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej MMR.  
Min. 14 kW/1000kg. 

 

9. 

Skrzynia biegów mechaniczna min. 12 biegowa, wyposażona w bieg pełzający do holowania bardzo 
ciężkich ładunków (np. podczas wyciągania z rowu innych pojazdów), skrzynia rozdzielcza z 
reduktorem do jazdy w terenie. 

 

10. 
Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie 
kierowcy. 

 

11. 

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy ocynkowanej galwanicznie i 
zabezpieczanej antykorozyjnie metodą kataforezy, zapewniająca dostęp do silnika z podwójnym 
systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 
1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednią szybę klejoną, pozostałe ze 
szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową . Wyklucza się 
możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie kabiny dziennej z modułem 
kabiny brygadowej.  
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Druk Nr 1; Formularz oferty str. 6/15  

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
Parametr oferowany przez Dostawcę 

(obowiązkowo wypełnić) 

12. 

Kabina wyposażona minimum w: 
- indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy; 
- należy przewidzieć miejsce do przechowywania dokumentacji operacyjnej; 
- uchwyty do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny; 
- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; lusterko rampowe – dojazdowe, przednie; 
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek, wyłącznik oświetlenia pola pracy; 
- reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnątrz kabiny; 
- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny; 
- informację o: włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, rozłożonych podestach, 
rozłożonym maszcie oświetleniowym, otwarciu żaluzji (skrytek), włączonej autopompie; 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku oraz środka pianotwórczego; 
- fabryczne radio cd z instalacją głośnikową ; 
- mocowanie na 4szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (typ aparatów Auer BD 96) umożliwiający 
samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania ze stelaża, dźwignia odblokowująca o konstrukcji 
uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania pojazdu ; 
-siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie łatwym w utrzymaniu czystości; 
-wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki; 
- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległość, pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony 
pneumatycznie, fotel dowódcy z regulacją wysokości i odległości oraz pochylenia oparcia 
- podłoga kabiny wyłożona dywanikami gumowymi 
- fabryczną klimatyzację 
- kabina powinna być wyposażona w system niezależnego układu ogrzewania kabiny przy wyłączonym 
silniku, urządzenie spalinowe, zasilane ze zbiornika paliwa samochodu  
- instalację do radiotelefonu przewoźnego wraz z radiotelefonem przewoźnym (moc 1-25 W, ilość 
kanałów min.255, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, pasmo pracy VHF 136-174 MHz) oraz instalację 
antenową, 
- podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek  itd. Z wyprowadzonym 
niezależnym zasilaniem 12V min. 10A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym 
zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5V, wraz z układem 
pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. Wykonawca dostarczy 4 
radiotelefony nasobne z mikrofonogłośnikami i pokrowcami (moc 1-5 W, ilość kanałów min.255, odstęp 
międzykanałowy 12,5 kHz, pasmo pracy VHF 136-174 MHz  ) i 4 latarki akumulatorowe. 
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13. 

Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania umieszczoną z tyłu zabudowy przekazującą 
obraz do monitora. Monitor w zasięgu wzroku kierowcy o przekątnej min. 7 cali. Kamera i 
monitor uruchamiane w momencie włączania biegu wstecznego, jak również przyciskiem na 
obudowie. Kamera wyposażona w system zapewniający bardzo dobrą widoczność w nocy. 

 

14. 
W kabinie zainstalowane urządzenie GPS dostarczone przez zamawiającego.  

 

15. 

Kolor: 
-elementy podwozia  – czarne lub grafitowe; 
-błotniki i zderzaki – białe; 
-kabina, zabudowa – czerwone – RAL 3000; 
-drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium  
- podwozie zabezpieczone przed korozją 

 

16. 

Urządzenia sygnalizacyjne -ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego : 
- belka sygnalizacyjna wykonana w technologii LED z napisem STRAŻ zamontowana na dachu 
kabiny kierowcy, 
- urządzenie akustyczne zespolone z głośnikiem, 
- dodatkowo 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane z 
przodu pojazdu w układzie V,  
-po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED , po bokach i z tyłu pojazdu, 
- zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów- fala 
świetlna LED;  
-dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy 
oraz dowódcy, 
-sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego,   
- wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

17. 
Dodatkowo oświetlenie halogenowe w ilości 4 sztuk zamontowane z przodu pojazdu 
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18. 

Instalacja elektryczna 24V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne 
zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Akumulatory o 
powiększonej pojemności min. 2x180Ah.Wyklucza się montaż akumulatorów w zabudowie. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Układ winien zabezpieczyć 
akumulatory poniżej poziomu możliwości rozruchu silnika. 

 

19. 
Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu umiejscowiony z lewej strony pojazdu, 
nieodłączający urządzeń wymagających stałego ładowania. 

 

20. 

Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów. Układ 
powinien posiadać możliwość zasilania zamiennie z agregatu prądotwórczego pojazdu bądź 
zewnętrznego źródła~ 230 V poprzez gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej stronie 
(sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) działanie układu niezależne od 
głównego wyłącznika prądu. W komplecie przewód zasilający z wtyczką, o dł. min. 10 m,  lub 
urządzenie typu Rettbox.  

 

21. 
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w 
temperaturach od -25oC do +45oC. 

 

22. 

Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w szybkozłącze umożliwiające doładowywanie powietrza w 
ukł. pneumatycznym. Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 
sekund od chwili uruchomienia samochodu, równocześnie musi zapewniać prawidłowe funkcjonowanie 
hamulców. 

 

23. 

Wylot spalin nie może być kierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz 
powinien być umieszczony za kabiną pojazdu po lewej stronie na odpowiedniej wysokości, aby możliwe 
było podłączenie do systemu wyciągu spalin (uzgodnić z Zamawiającym). 

 

24. 
Pojemność zbiornika paliwa oraz ewentualnego zbiornika na dodatek AdBlue powinna zapewniać 
przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy. Wyklucza się montaż zbiorników w zabudowie.  

 

25. 

Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 8t), wyposażenie: 
-gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy; 
-gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. 
Pojazd powinien posiadać urządzenia (zaczepy) holownicze z przodu i tyłu wraz z szeklami 
umożliwiające odholowanie pojazdu. 
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III ZABUDOWA POŻARNICZA  

1. 

Zabudowa musi być wykonana w całości ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnętrzne 
poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Zabudowa powinna być 
zamontowana na ramie pośredniej wyposażonej w elementy metalowo-gumowe. Dach 
zabudowy musi być wykonany w formie antypoślizgowego podestu roboczego dodatkowo 
zamontowane uchwyty na sprzęt. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy 
odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej 
widoczności). 

 

2. 

W tylnej części dachu zamontowane powinno być działko wodno-pianowe z wytwornicą piany 
o regulowanej wydajności od 2400 do 3200 dm3/min, wyposażone w odcinający zawór kulowy 
zamontowany u podstawy działka. 

 

3. 
Drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu 
antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyt ułatwiający wchodzenie. 

 

4. 

Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem 
sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję w układzie 3+3+1, wyposażone 
w zamki zamykane na klucz. Jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. 
Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą 
być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Zastosowane 
diody LED muszą zapewnić oświetlenie całości każdej skrytki. Konstrukcja skrytek 
zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.  

 

5. 

Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego 
późniejsze modyfikacje przez użytkownika końcowego. Głębokość użytkowa skrytek min. 55cm 
(wymiar od poszycia wewnętrznego schowka do wewnętrznej części żaluzji) umożliwiająca 
zamontowanie urządzenia klasy motopompa Honda WT40X będącego na wyposażeniu 
użytkownika. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium w systemie z możliwością 
regulacji wysokości półek. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w 
położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800 mm od 
poziomu terenu. Zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu pod każdą 
skrytką sprzętową, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w 
kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed przypadkowym 
otwarciem lub awarii siłownika. 
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6. 

Pojazd musi posiadać punktowe oświetlenie pola pracy wokół samochodu, zapewniające oświetlenie w 
warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Wyklucza się wykonanie 
oświetlenia w postaci listew LED. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy 
oraz przedziale autopompy. Dodatkowo oświetlenie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 

7. 

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie 
otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). 
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak 
skonstruowane, aby umożliwić ich obsługę w rękawicach strażackich. 

 

8. 
Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać 
oznakowanie ostrzegawcze. 

 

9. 
Powierzchnie platform, podestu roboczego i kabiny w wykonaniu antypoślizgowym w formie blachy 
ryflowanej. 

 

10. 

Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie 
umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w 
czasie jazdy. Zbiornik powinien: 
-posiadać właz rewizyjny typu szybko otwieralnego dostępny z dachu; 
-pojemność od 5000l (+/- 1%); 
-nadciśnienie testowe 20kPa;  
-umieszczony być na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych); 
-wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających; 
-posiadać dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm; 
-posiadać nasadę 2x75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu. 

 

11. 

Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu 
testowym 20kPa, oraz: 
-powinien być odporny na działanie wszystkich dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych; 
-powinien być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację; 
-napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. 
- zbiornik należy napełnić środkiem pianotwórczym (typ środka uzgodnić z zamawiającym w trakcie 
etapu realizacji zamówienia). 
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12. 

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Wszystkie 
elementy układu pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania 
środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić 
jego całkowite odwodnienie. 

 

13. 

Autopompa dwuzakresowa o wydajności: 
-min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m; 
-min. 370 l/min przy ciśnieniu 4Mpa. 
Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie środków gaśniczych ze stopnia niskiego i 
wysokiego ciśnienia pompy. Wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą 
zdalnie sterowanych zaworów. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego 
funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami 
zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. 

 

14. 

Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min: 
-czterech nasad tłocznych wielkości 75 po dwie z każdej strony pojazdu 
-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia 
-działka wodno-pianowego. 
Nasady ssawne oraz tłoczne powinny być umieszczone wewnątrz zabudowy w celu ograniczenia ryzyka 
ich zamarznięcia. Nasady tłoczne usytuowane w tylnej części po obu stronach zabudowy. Na nasadach 
ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed 
przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych.  

 

15. 
Autopompa musi umożliwić podanie zassanej wody do zbiornika samochodu. 

 

16. 
Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie 
stężeń w zakresie 3%-6%, w całym zakresie pracy autopompy. 

 

17. 

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 oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, 
umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 
60s. 
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18. 

Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak 
urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed 
zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. 

 

19. 

Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o 
długości węża min. 75m na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej 
wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być 
poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym 
oraz awaryjnym ręcznym. Zainstalowany układ pneumatyczny do przedmuchiwania. 

 

20. 

W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-
sterownicze pracy pompy: 
-manowakuometr 
-manometr wysokiego ciśnienia 
-manometr niskiego ciśnienia 
-manometr linii napełniania hydrantowego 
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu 
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku 
-miernik prędkości obrotowej wału pompy 
-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu 
-wyłącznik silnika pojazdu 
-licznik motogodzin pracy autopompy 
- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim 
- zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający 
prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. 

 

21. 

Zabudowa wyposażona powinna być w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy z 
najaśnicami wykonanymi  w technologii LED zabudowany na stałe w samochodzie. Maszt powinien być 
zamontowany pomiędzy kabiną załogi a zabudową sprzętową tak aby nie ograniczał przestrzeni w 
skrytce. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch 
płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz powinno być odporne 
na zabrudzenia. Przewodowy panel sterowania.  

 

22. 

Instalacja układu zraszaczy zasilana od autopompy z możliwością włączenia w kabinie. Instalacja 
zraszaczowa powinna być skonstruowana w taki sposób aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu 
zaworów odcinających. 
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23. 
Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA zamontowany w dolnej 
części zabudowy na wysuwanej tacy tak aby wylot spalin skierowany był na zewnątrz samochodu.  

24. 

Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 6t. Z liną o długości co 
najmniej 28 m wychodzącą z przodu pojazdu. Wyciągarka wyposażona w ukł. sterowania, rolkową 
prowadnicę liny oraz pokrowiec. Pojazd wyposażyć w linę stalową o dł. min. 10 m i  średnicy min. 16 
mm zakończoną szeklami  

 

25. 
Pojazd powinien być wyposażony w zestaw narzędzi-kluczy Yato model YT-3884 (216 części) 

 

26. 
Wszystkie urządzenia elektroniczne oraz mechaniczne nie mogą zakłócać pracy radiostacji przewoźnej. 

 

27. 
Wszystkie lampy oprócz lamp halogenowych zamontowanych na przedniej belce zabezpieczone przed 
uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. 

 

28. 

Na pojeździe zapewnienie miejsce i wykonane mocowania na sprzęt zgodnie z wytycznymi 
standaryzacji określonymi przez KG PSP. Szczegóły rozmieszczenia sprzętu muszą być ustalone z 
Zamawiającym w etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Montaż sprzętu na samochodzie  
dostarczonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 

 

29. 
Pojazd powinien posiadać ważne na okres minimum jednego roku ubezpieczenie OC,AC,NW.  

 

30. 

Pojazd powinien być wyposażony w sprzęt standardowy dostarczony z podwoziem minimum:  
- klin pod koła 1 szt. 
- klucz do kół 1 szt.  
- podnośnik hydrauliczny z dźwignią  
- trójkąt ostrzegawczy 
- apteczka  
- gaśnica  
- przewód do pompowania kół z manometrem 
-hol sztywny zamontowany na dachu pojazdu 

 

31. 

Wyposażenie zamontowane i dostarczone wraz z pojazdem: 
- drabina strażacka DNW 3080/3, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP 
-  motopompa pływająca typu Niagara 1 o wydajności  1200 l/min 
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Druk Nr 1; Formularz oferty str. 14/15 

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
Parametr oferowany przez Dostawcę 

(obowiązkowo wypełnić) 

 

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1. Zestaw złożony z elementów: torba PSP-R1 wraz z 
wyposażeniem, zawierająca butlę z tlenem 2,7 litra, deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i 
czterema pasami, torba z zestawem szyn Cramera. Torba PSP R1 wykonana z materiału 
wodoodpornego o dużej odporności na ścieranie. Zgodne z wytycznymi KG PSP wg. standardu  KSRG 
- ręczne nożyce do cięcia prętów o średnicy 16mm – 1 szt. 
- młot (trzonek z tworzywa) 5 kg – 1 szt. 
- siekiera (trzonek z tworzywa) – 1 szt. 
- prądownica pianowa PP4 – 1 szt. 
- prądownica pianowa PP 2 – 1 szt. 
- prądownica wodna typu TURBOJET q75 – 1 szt. 
- opryskiwacz – 1 szt. 
- kanister 10 l – 1 szt. 
- hydronetka plecakowa – 1 szt. 
- pachołki drogowe – 8 szt. 
- siodełko wężowe – 2 szt. 
- parawan ratowniczy – 1 szt. 
- schodek z klinem LSS – 4 szt. 
- węże ssawne 2,4 m – 4 szt. 
- miotły ulicówki – 2 szt. 
- wąż hydrauliczny 10 m LUKAS z monozłączami 
- pływaki - 2 szt. 
- ubrania chemoodporne typ 3 – 4 szt.   
- węże W52 – 10 szt.  
- węże W 75 – 10 szt.  
- detektor wielogazowy (Ex, O2, CO, H2S) 
- trójnóg ratowniczy – 1 szt.  
- kasetony otwierane na węże W52 – 2 szt.  
- bosak lekki 1 szt.  
- przecinarka Stihl TS 420 – 1 szt.  
- podkrzesywarka Husqvarna 327 PT5S – 1 szt. 
- zestaw kominiarski  
- zestaw dysków sygnalizacyjnych flara 
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Druk Nr 1; Formularz oferty str. 15/15 

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
Parametr oferowany przez Dostawcę 

(obowiązkowo wypełnić) 

 

- zestaw do segregacji poszkodowanych Triage 
- lizak drogowy podświetlany 
- kamizelka KEDa 
- zestaw klocków i klinów do stabilizacji LSS2 
- kamizelka odblaskowa z napisem "Straż" kolor seledyn - szt. 6 

 

32. 

Wymagane gwarancje: 
-na podwozie samochodu min 24 miesiące. 
-na wykonaną zabudowę min 24 miesiące. 

 

33. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:  
 instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu i zainstalowanych urządzeń,  
 dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy 

„Prawo o ruchu drogowym”, 

 

34. 
Dla pracowników ODBIORCY WYKONAWCA przeprowadzi wymagane szkolenia z zakresu 
obsługi przedmiotu umowy 

 

 
                                                

Miejsce i data ................................................... 
 

Imię i nazwisko ………………………………… 

 
 

                                               Podpisano .......................................................... 
                                                   /upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub upoważniony pełnomocnik/ 
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DRUK  Nr 2 

 

............................................................ 
        /pieczęć adresowa wykonawcy/ 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.). 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

 

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  
z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

/przedmiot zamówienia/ 

 
Odpowiednio, zgodnie z art. 44; 50; 56; 60c; 68; 73 ustawy Pzp ja niżej podpisany i upoważniony na piśmie lub 

wpisany w rejestrze, reprezentujący Wykonawcę: 
 

.................................................................................................................................................................. 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

 
 

oświadczam, że: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)   posiadamy wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4)   spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

                                               Miejsce i data ................................................... 
 

Imię i nazwisko ………………………………… 

 

 

                                               Podpisano .......................................................... 
                                                   /upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub upoważniony pełnomocnik/ 

 

 

 

 - w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), bezwzględnie należy wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną 
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DRUK  Nr 7 (USŁUGI I DOSTAWY) 

 ............................................... 
     /pieczęć adresowa wykonawcy/ 

Wykaz wykonanych zamówień w okresie 3 lat przed terminem składania ofert 
(w zakresie usług i dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) 

Dla zadania: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

Lp. Nazwa zadania 
Zamawiający  

i miejsce 
realizacji 

Data 
realizacji 
m-c / rok 

Zakres rzeczowy porównywalny z przedmiotem 
niniejszego zamówienia 

w tym, ilość dostarczonych samochodów 

Wartość 
zadania 

przypadająca 
na okres 

ostatnich 3 lat 

Ocena 
należytego 
wykonania 

zadania przez 
poprzedniego 

Zamawiającego 

Potwierdzenie 
Zamawiającego, dla którego 

realizowano zadanie 
(podpis i pieczęć firmowa) 

lub potwierdzenie 
załączonymi dokumentami 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

        

        

        

        

        

        

        

 

Załączane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań, muszą potwierdzać, co najmniej takie dane z powyższej tabeli jak: zamawiającego, 

nazwę zadania oraz czas realizacji. W skład takich dokumentów mogą wchodzić: np. poświadczenia, referencje, bezusterkowe protokoły odbioru, 
oświadczenia itp. (Rozporządzenie Prezesa RM z 19-02-2013, Dz. U z 2013, poz. 231). 

Miejsce i data .........................................................  Imię ……………. Nazwisko ………………….. Podpis ...................................................................... 
/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy/ 
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Druk Nr 7A 
…........................................................ 
 /pieczęć adresowa podmiotu udostępniającego/ 

 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

 niepotrzebne skreślić 

 Ja ………………………..…………………………………………… 
Imię i nazwisko 

jako udostępniający: 
……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………….. 

Nazwa Firmy  

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) 

niezgodnych ze stanem faktycznym 

oświadczam, że w postępowaniu: 

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP 
SŁAWIĘCICE. 
Nazwa zadania 

Udostępniamy poniższemu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy składającego ofertę 

swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia 

Udostępnienie wiedzy i doświadczenia nastąpi w postaci:  

1. bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykonanie określonej części 
zamówienia w formie podwykonawstwa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
wymienić realizowaną część zamówienia 

2. udziału w formie projektowania 

3. udziału w formie konsultacji, 

4. udziału w formie nadzoru, 

5. udziału w formie doradztwa, 

6. udziału w innej formie ………………………………………………………………………………………………. 
(określić formę udziału) 

Nasze zasoby wiedzy i doświadczenia zostaną udostępnione w/w Wykonawcy na zasadach 
jak niżej: 

a. Sposób wykorzystania zasobów ……………………………………………………………………………….. 
(wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający) 

b. Charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(porozumienie, umowa, itp.) 

c. Czas realizacji zawartej umowy z Zamawiającym tj. od daty jej zawarcia do 

………..…………/ lub na czas inny tj: ………………………………………….……………………………… 

Na dowód udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia przedkładamy dokumenty 
wymagane w postępowaniu ze strony Zamawiającego zawarte w SIWZ zamówienia. 

Imię …………............... Nazwisko ……………………………….. 

Podpis  ............................................................... 
             / przedstawiciel udostępniającego określony aktem rejestrowym /
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DRUK Nr 15 
 

……………………………….. dn. ……………………………… 

………………………………………………………………………….. 
Wykonawca  

 niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie Wykonawcy 
w oparciu o art. 24, ust. 2, pkt. 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla  

OSP SŁAWIĘCICE 
Nazwa zadania 

Ja ………………………………………………………………….. 

reprezentujący Wykonawcę: 

...........................................................................................................................................................  
/nazwa wykonawcy/ 

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) 

niezgodnych ze stanem faktycznym 

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty:  

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję 

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.) 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
Miejsce i data ................................................... 

Imię i nazwisko ………………………………..…………… 

       Podpisano .......................................................... 
     /przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/ 

               

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty:  
Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję 

należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.)  

i wraz z ofertą składam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 

Miejsce i data ................................................... 

Imię i nazwisko ………………………………..…………… 

       Podpisano .......................................................... 
     /przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/ 

 
W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy  z Wykonawców składających ofertę wspólną 
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DRUK  Nr 17 

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

        /pieczęć adresowa wykonawcy/ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24, ust.1 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla  
OSP SŁAWIĘCICE 

/przedmiot zamówienia/ 

Ja ………………………………………………………………….. 

reprezentujący Wykonawcę: 

...........................................................................................................................................................  
/nazwa wykonawcy/ 

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych  
ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: 

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy Pzp, 

nie podlega wykluczeniu 

z w/w postępowania. 

 
  Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym 
podpisem 

 
Miejsce i data ................................................... 

Imię i nazwisko ………………………………..…………… 

       Podpisano .......................................................... 
/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy lub osoba określona aktem rejestrowym 

lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG/ 
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Druk nr 20 

 
……………………………….. dn. ……………………………… 

 
 
 

………………………………………………………. 
Wykonawca 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o uprawnieniu do składania oświadczenia woli 

osoby fizycznej składającej samodzielnie ofertę, 

a nie prowadzącej działalności gospodarczej 
 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla  
OSP SŁAWIĘCICE 

Nazwa zadania 

 

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 

Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym: 

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej:  

Legitymuję się DO nr: ……………………………………..………………………………… 

Posiadam PESEL: …………………………….………………………………………………. 

Mój adres zamieszkania: …………………………..…………………………….………….  

i jestem uprawniony do podpisania oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania  

a tym samym posiadam prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli  

jako Wykonawca na ryzyko i koszt własny. 

 
 

Miejsce i data  .................................................... 

Imię i nazwisko ………………………………… 

       Podpis  ............................................................... 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
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DRUK Nr 9 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

na dokonanie dostaw 

Zawarta w dniu ..............................w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy; 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SŁAWIĘCICE ul. Sławięcicka 18, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 
………………….) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….. - …………………………………..……………………………….  

2. …………………………………………………….. - ………………………………………..………………………….  
a 

………………………………………………………………………………………………………………….**) 

zarejestrowanym w ………………… Nr rejestru  ……………..Regon ……………. NIP …………………………**) 

z siedzibą w ………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

W oparciu o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenia zamówienia 

publicznego, rozstrzygnięte w dniu ………………………….. została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1.  

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu oferty 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
 

Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

 

2. Zamówienie obejmuje: 

1. Dostawa jednego fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4, z 
homologacją, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, 

spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. 

2. Model oferowanego pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane 

stacje obsługi znajdują się na terenie Polski w odległości maksymalnie 100 km od siedziby 
zamawiającego. 

3. Pojazd winien spełnić wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o 
ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 

4. Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 

5. Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w 

jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -

Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r, i Rozporządzenie zmieniające (Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010r.) 

6. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą (Centrum Naukowo badawczego ochrony 
Przeciwpożarowej – CNBOP w Józefowie. 

7. Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że w pełni wyposażony samochód zostanie dostarczony do siedziby 
Zamawiającego, na miejscu Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi samochodu 

oraz z wyposażenia. 

9. Wykonawca z chwilą dostawy pojazdu do Zamawiającego wyposażony go w pełny pakiet 

ubezpieczeniowy. 

10. Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych oraz 
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bezpłatnego serwisowania zarówno samochodu jak i urządzeń w nim zamontowanych. 

11. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną 
oferowanego pojazdu. 

 
§ 2. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: ………………..**) od daty zawarcia umowy. 
 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował dostawy objęte niniejszą umową bez należytej 
staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

 nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania dostaw, 

 odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

 powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

 
§ 4. 

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego 
ustanawia się: Szymon Jędrzejas , Mateusz Szala , tel. 661 420 093; 609 910 556. 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: …………………………………………**)  

 
§ 5. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu  

o złożoną w przetargu ofertę, oraz specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia stanowiącą druk nr 1 do 

niniejszej umowy, w formie zryczałtowanego wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług 
VAT) na:  

kwotę brutto: .................................... **) zł  

słownie: .......................................................................................................................... **) 

 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6. 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1.  Obowiązki Wykonawcy:  

1.1  Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy) - 

pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, - na miesiąc przed 
upływem ważności ubezpieczenia OC jego działalności gospodarczej, przedkładał będzie 

opłacony dokument potwierdzający dalszą kontynuację ubezpieczenia. 

1.2. Wykonawca z dniem dostarczenia samochodu do Zamawiającego, przekaże dokumenty jego 

ubezpieczenia. 

1.3.  Wykonawca zapewni kompletny, w pełni wyposażony pojazd oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego 

w jego siedzibie. 

1.4  Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 
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 1.5 Dostarczy wymagane karty parametrów technicznych, gwarancyjne producenta, certyfikaty, instrukcje 
w języku polskim itp. 

 1.6  Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia dostaw. 

 

§ 7. 

1. Przedmiotem odbioru końcowego umowy będzie kompletna dostawa do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego w SIWZ przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru (otrzymania) kompletnego pojazdu 

potwierdzony przez Zamawiającego. 
 

§ 8. 

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po 

zrealizowaniu umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 
wymieniony w § 7, ust.2 niniejszej umowy, łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną. 

3. Dane potrzebne do wystawienia faktury: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SŁAWIĘCICE ul. Sławięcicka 
18, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-18-60-507; REGON 531548959 

4. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi: 

 -  fakturą końcową  -  do 30 dni od daty otrzymania faktury 
5. Należność za wykonane dostawy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze. 
§ 9. 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5, ust.1. 

1.2. Za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 1,0 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 
1.3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia 
okresu wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości  
20 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 5 ust.3 i ust. 4 oraz art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy. 
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10. 

Wykonawca udziela na zrealizowane dostawy (samochód, zabudowa pożarowa, wyposażenie) rękojmi i gwarancji 

na okres: …………………..**) licząc od daty odbioru końcowego. Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna 

stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 11. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów 

zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót. 
3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty 

jej ujawnienia.  
4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni,  

a zwłoka spowodowała zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego 
uszkodzenia obciążają Zamawiającego. 

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu  

jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed dokonaniem oględzin. 
Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  
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§ 12. 

Strony nie przewidują możliwości zmiany umowy.  
 

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego.  
§ 14. 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 15. 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego, 1 egz. otrzymuje Wykonawca,  

a 3 egz. Zamawiający. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

● Karta Gwarancyjna; ● Oferta; ● Specyfikacja dostaw;  

 
Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia  

do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez 
Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ. 

 

 
AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ 

W Y K O N A W C A 
                                                             

      Imię ……………. Nazwisko ………………….. 

 

      podpis .................................................................. 

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/ 
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Załącznik do umowy nr …………………………. 

KARTA  GWARANCYJNA 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/Nazwa Wykonawcy/  

udziela gwarancji dobrej jakości 
na dostawy i wbudowane urządzenia w ramach zamówienia na: 

Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  

z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE. 

 

realizowane wg umowy …………………………… z dnia ………………  

na okres ………….. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

 

WARUNKI  GWARANCJI 

1. Wykonawca oświadcza, że zrealizowane dostawy nie mają usterek konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne 
użytkowanie. 

2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę / wadę lub uszkodzenie na własny koszt 
w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

3. Wykonawca przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia od otrzymania powiadomienia, w 
ciągu ….. godz. W przypadku nie przystąpienia w tym czasie do usuwania usterki / wady lub 
uszkodzenia Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub 
zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez 
Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót w tym za uszkodzenia 
urządzeń spowodowane wadliwym dostarczonym materiałem eksploatacyjnym. 

5. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji będzie świadczył bezpłatne przeglądy i serwisowanie 
pojazdu oraz jego wyposażenia. 

6. Okres gwarancji na towary, materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 
zakończenia naprawy. 

7. Zamawiający ma prawo wymiany towaru lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa  
nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone urządzenia oraz materiały do 
końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy 
urządzenia czy materiału. 

9. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji. 

      Imię …………. Nazwisko ………………….. 

Miejsce i data ....................................... 

podpis .................................................................  

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr OSP.1.2014 
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  

z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE 

  

 Strona: 44/45 
 

Druk Nr 11 
L. dz. ...............................................  [Miejscowość, data,] ....................................................... 

PEŁNOMOCNICTWO  

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) działający wspólnie 

1. ....................................................................................................................................................... 
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

reprezentowany przez: a) ................................................................................................... 

   b) ................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

reprezentowany przez: a) ................................................................................................... 

   b) ................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

reprezentowany przez: a) ................................................................................................... 

   b) ................................................................................................... 

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) 

składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: 

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP 
SŁAWIĘCICE. 

II. Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / 
wspólników,*) w w/w postępowaniu został wyznaczony 

1. Pełnomocnik ....................................................................................................................... 
[pełna nazwa Pełnomocnika] 

Pełnomocnik wymieniony powyżej upoważniony jest:   *) WAŻNE - niepotrzebne skreślić 

a) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie we wszelkich czynnościach 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze złożeniem 

oferty*). 

b) Do zawarcia przyszłej umowy*). 

c) Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym*). 

d) Składania oświadczeń woli*). 

e) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ochrony prawnej tj. 
do składania odwołań*). 

f) Do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców występujących wspólnie *). 

g) Inne upoważnienia…………………………………………………………………………………………*). 

2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Podpisy wykonawców / wspólników: *)      *) WAŻNE - niepotrzebne skreślić 

1. a) ......................................................  b) ..................................................... 

2. a) ......................................................  b) ..................................................... 

3. a) ......................................................  b) ..................................................... 
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