
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W KOKOSZYCACH

0cHOTNlczA
STRAŻ POŻAnNA

44-373 Wodzisbw Śt,-xok0szyce, ul, oraay 6

NlP 647_21-85_837 REGON 276489091

Nr sprawy: OSP/ZPIOI /20 17

44-373 wodzisław s|ąski
uI. Oraczy 6

www.ospkokoszyce,eu
e-mail: ospkokoszyce@o2.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
Postępowanie o zamówienie publiczne

o wartości poniżej błot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. ] 1 ust. 8

Ustawy z dni,a 29 stJcznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 20l5 r. poz.2l64 z paźn. zm.).

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE POD NAZWĄ:

,rDostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach."

CPY:34144210-3

ZATWIERDZAM:

Porźmęj

Wodzisław Sląski, dnia 10.08.2017 r.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszyach 

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Oraczy 6 

www.ospkokoszyce.eu. e-mail: ospkokoszyce@o2.pl 

 

Strona | 2  

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszycach 

44-373 Wodzisław Śląski 

ul. Oraczy 6 

www.ospkokoszyce.eu 

e-mail: ospkokoszyce@o2.pl 

NIP: 647-21-85-837 

REGON: 276489091 

 

UWAGA !!! 

Adres do korespondencji – inny niż powyżej: 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach 

Witold Kowol 

44-373 Wodzisław Śląski 

ul. Oraczy 86 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego 
i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym 
niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
przewiduje tzw. „procedurę odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 
Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie 
dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie będzie badał wszystkich 
wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający w pierwszej 
kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 ustawy 
PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie 
w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej 
wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów 
w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy PZP. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 

z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach.” 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem. Samochód będący przedmiotem 
zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do 
ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). Szczegółowy opis minimalnych 
parametrów oraz wymagań stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w złożonej ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z opisem 
minimalnych parametrów oraz wymagań stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. 
Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z postanowieniami i na warunkach opisanych 
w umowie stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
przeszkolił wydelegowanych przez Zamawiającego przedstawicieli w zakresie 
podstawowej obsługi dostarczonego pojazdu. 

4. Odbiór samochodu będzie miał miejsce w terminie i na zasadach określonych w zawartej 
umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 

5. Zgodnie z art. 30 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności 
oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy. Dopuszcza się użycie przedmiotu 
równoważnego spełniającego standardy jakościowe, parametry techniczne, a także 
spełniające warunki docelowego przeznaczenia, oraz funkcji i walorów użytkowych. 
Przedmiot taki będzie wymagał akceptacji przez Zamawiającego.  

6. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie 
z ustawą Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych.  

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

8. 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 2007 i Rozporządzenie zmieniające Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010”.  

9. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach 
ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo 
musi być ważne na dzień odbioru samochodu.  

10. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej 
(pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 
16 000 kg.  

11. Kod CPV: 34144210-3 (Wozy strażackie.) 

Dodatkowy kod CPV: 35110000-8 (Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa.) 

12. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z wszelkimi  
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą  w jakikolwiek  sposób wpłynąć na, lub dotyczyć 
działań  i czynności objętych ofertą  i wynikającej z niej umową. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2017 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

V.A. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

a. nie podlegają wykluczeniu: 

a) należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 
lub nr 3A do niniejszej SIWZ (w zależności od ilości wykonawców). 

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 
lub nr 3A do niniejszej SIWZ (w zależności od ilości wykonawców), 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 
lub nr 3A do niniejszej SIWZ (w zależności od ilości wykonawców), 

d) zdolności technicznej lub zawodowej, 

W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania 
zamówienia Zamawiający określa następujące warunki w zakresie posiadania 
wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie zrealizował co najmniej 
3 zadania polegające na dostawie nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 zł. brutto każda. 

Należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 
lub nr 3A do niniejszej SIWZ (w zależności od ilości wykonawców). 

2. Potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez 
Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, 
którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ - do złożenia na wezwanie 
zamawiającego. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V.A.1 niniejszej SIWZ zostaną 
spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie 
wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
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6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu: 

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia  publicznego, 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d. czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1) PZP. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,                  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu:  

a. zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, 
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:1 

a. zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków 
i braku podstaw do wykluczenia – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

V.B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których mowa 
w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, tj.: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

a. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 
z późn. zm.); 

                                                           
1Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  
- składa jednolite dokumenty dotyczące Podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 PZP.;  
- zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 
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V.C. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie: 

a. którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 
V.A.4 – warunki mogą być spełnione łącznie, 

Jednakże każdy z wykonawców z osobna zobligowany jest złożyć wypełnione i podpisane 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 lub Nr 3A do niniejszej SIWZ, 

b. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 
pkt. 12 – 23 ustawy – każdy z osobna, 

c. wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy 
PZP. – każdy z osobna, 
 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w rozdziale V. SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą 
złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 lub 
3A do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca lub wykonawcy nie podlega (ją) wykluczeniu oraz spełnia 
(ją) warunki udziału w postępowaniu,  

b. pełnomocnictwo do podpisania oferty – (o ile dotyczy), 

c. zobowiązanie podmiotu trzeciego dotyczące udostępnienia zasobów (o ile dotyczy). 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, 
o którym mowa w rozdz. VI. 1a. niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdziale 
VI. 1 a. niniejszej SIWZ - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza dodatkowo  informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 a. niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji dotyczących: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
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6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:  

a. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania wiedzy 
i doświadczenia, 

b. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w „Rozporządzeniu w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia”, (Dz. U z 2016 r. poz. 1126) składa:  

a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, 

b. dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

c. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7. a. zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed 
notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. (Ważność dokumentu jak 
w pkt. 7. b.),  

d. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126).  

9. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 

b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, 
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty. 

c. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy 
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa 
do reprezentowania    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 
reprezentowania   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty). 

d. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

e. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu 
przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją 
współpracę. 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW. 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1219 z późn. zm.).  

3. Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji / oświadczeń / 
dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań 
w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci 
składanych dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VI. SIWZ.  Wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie.  

4. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać 
na adres:  
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach 
Witold Kowol 
44-373 Wodzisław Śląski 
ul. Oraczy 86 
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5. Do kontaktów roboczych oraz w celu przyspieszenia i ułatwienia wymiany informacji 
zezwala się na wykorzystywanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: 
ospkokoszyce@o2.pl 

6. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje e-mailem, zobowiązana jest 
na żądanie drugiej strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów pocztą elektroniczną bez skutecznego 
zachowania formy pisemnej.  

7. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,        
o którym mowa w pkt. 7.  

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie 
internetowej: www.ospkokoszyce.eu.   

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści 
na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

11. Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający 
nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszyach 

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Oraczy 6 

www.ospkokoszyce.eu. e-mail: ospkokoszyce@o2.pl 

 

Strona | 10  

 

X. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności. Na ofertę 
składają się: 

a. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), 

b. Wypełnione Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kokoszyce.  (Załącznik nr 1 
do SIWZ),  

c. Obowiązkowo – oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SIWZ), 
lub oświadczenie Pełnomocnika (Załącznik nr 3A do SIWZ), 

d. Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika 
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  
(o ile dotyczy). 

2. Oferta musi być złożona w języku polskim. 

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.  

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, tj.: 

a. osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem 
do ewidencji działalności gospodarczej, lub 

b. osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię  poświadczoną 
notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu 
sporządzony przez notariusza – należy załączyć w ofercie. 

8. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci 
albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 
w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

9. Oferta musi być złożona do dnia 28.08.2017 r. godz. 15.00. w zamkniętym, 
nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:  

� nazwę i adres Wykonawcy (w lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się 
pieczęć firmowa Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.) nazwę i adres 

Zamawiającego, oraz zapis: Oferta na wykonanie zadania publicznego pn.: 
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego   

na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kokoszycach.” 

� Nie otwierać przed terminem: 29.08.2017 r. godz. 10.00. 
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1. Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje 
składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, 
nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: 

- nazwę i adres Zamawiającego 

- nazwę zamówienia, 

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia ,  

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

- „Tajemnica przedsiębiorstwa” 

 

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, 
co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy 
lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości 
publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu 
zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00). 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. 

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu 
zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.  

3. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy dostarczyć na adres:  

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach 

Witold Kowol 

44-373 Wodzisław Śląski 

ul. Oraczy 86 

4. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia 
oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię 
dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, 
potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania 
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszyach 

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Oraczy 6 

www.ospkokoszyce.eu. e-mail: ospkokoszyce@o2.pl 

 

Strona | 12  

 

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu 
powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 
wyrazem: „WYCOFANIE”.  

6. Oświadczenie o wycofaniu należy dostarczyć na adres:  

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach 

Witold Kowol 

44-373 Wodzisław Śląski 

ul. Oraczy 86 

7. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia 
oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię 
dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, 
potwierdzającego uprawnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferty należy dostarczyć na adres:  

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach 

Witold Kowol 

44-373 Wodzisław Śląski 

ul. Oraczy 86 

2. Oferty będą otwierane w dniu 29.08.2017 r. o godz. 10.00. w Biurze Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Rzeczna 24 (parter). 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje 
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 915 z późn. zm.). 

2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez 
Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.  

3. Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 
Kodeksu cywilnego i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową 
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, cena oferty jest ceną stałą, nie podlegająca 
żadnym zmianom i obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, w tym 
opłaty, podatki (również podatek VAT), koszty transportu, szkolenia członków OSP, itp.,  
bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. 

4. Cenę, o której mowa w ust. 2, deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ                                    
(załącznik nr 2 do SIWZ).  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo za poprawny 
Zamawiający przyjmie zapis słowny.  

6. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej 
walucie niż PLN. 

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji 
elektronicznej. 
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT. 

1.  Kryteria oceny oferty: 
a. cena – waga 60 % 
b. okres udzielonej gwarancji – znaczenie kryterium – 40 %  

2. Punkty zostaną obliczone wg. poniższych wzorów: 

a. Cena ofertowa – znaczenie kryterium – 60% 

 

 cena najniższa spośród badanych ofert  
ilość uzyskanych punktów = ----------------------------------------------- x  60 

 cena badanej oferty  
 

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)  

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 60. 

 
 

b. Okres gwarancji – znaczenie kryterium – 40 %     
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:       
• okres gwarancji 12 miesięcy:                 10 pkt.  x 40 % =   4,00 pkt. 
• okres gwarancji 24 miesiące:                 50 pkt.  x 40 % = 20,00 pkt.   
• okres gwarancji 36 miesięcy i więcej: 100 pkt.  x 40 % = 40,00 pkt. 
 
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)  

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 40. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 12 miesięcy gwarancji 
na wykonany przedmiot zamówienia. Propozycję okresu gwarancji należy 
bezwzględnie wpisać w formularzu ofertowym (wielokrotność 12 miesięcy czyli: 
12, 24, 36, 48, itd.) 

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać 
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką 
samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać 
wyboru, o którym mowa w punkcie 3, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą 
liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali 
taką samą liczbę punktów do złożenia ofert dodatkowych. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny 
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, 
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
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8. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych. 

a. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP., 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 PZP., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca 
nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 PZP. jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) 
Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz 
wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie 
dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 

b. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

c. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona 
jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane 
przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako 
niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u. PZP., 
jego oferta zostanie odrzucona. 

9. Wykluczenie Wykonawcy. 

a. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia                            
w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1  PZP. Zamawiający 
może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

b. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne                   
i prawne. 

c. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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10. Odrzucenie oferty.  

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 PZP., jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych 
dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r., 
847),  

b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących  w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

d. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

e. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości 
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie  z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 10, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 
nie wymagają wyjaśnienia; Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  

12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13. Unieważnienie postępowania: 

a. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek 
określonych w art. 93 ust. 1 PZP, 

b. Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 
nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana przed 
podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub niespójności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza.  

5. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie 
spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. 

6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 
Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  będzie określać co najmniej: 

a. lidera, 

b. wzajemne zobowiązania Wykonawców, 

c. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców, 

d. solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia. 

7. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
listę podwykonawców na piśmie wraz z opisem powierzonego zakresu i wysokością 
wynagrodzenia podwykonawcy za powierzony zakres. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI. ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

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

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

XVIII. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

1. Informacja obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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4. Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

8. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, 
ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%.  

9. Określenie kluczowych części zamówienia, które musi samodzielnie wykonać 
Wykonawca: 

Zamawiający nie określa kluczowych części, które musi samodzielnie wykonać 
Wykonawca. 

10. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

a. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw 
firm Podwykonawców.  

b. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP., w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

11. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie określone 
w § 8 wzoru umowy oraz w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP.   

12. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

13.  Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy PZP. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XIX. ZAŁĄCZNIKI. 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ -  Minimalne wymagania dla średniego samochodu 
ratowniczo   gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla 
OSP Kokoszyce.  

Załącznik nr 2 do SIWZ -  Formularz oferty. 

Załącznik nr 3 oraz nr 3A  
do SIWZ -  

Oświadczenie Wykonawcy / Oświadczenie Pełnomocnika. 
art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Załącznik nr 4 do SIWZ -  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 5 do SIWZ -  Wykaz wykonanych dostaw. 

Załącznik nr 6 do SIWZ -  Wzór umowy (projekt). 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Obowiązkowo do złożenia wraz z ofertą. 
  

 

 OSP/ZP/01/2017 

                                                                                                        

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  

na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kokoszyce.   

L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

Potwierdzenie spełniania 

wymagań, PROPOZYCJE 

WYKONAWCY* 

1 2 3 

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1.1. Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku, spełniający wymagania 

polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 20.06.1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z   późn. zm.) 

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych wraz 

z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

  

1.2. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 

1846-2. 

 

1.3. Pojazd zabudowany i wyposażony musi 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 2007 r.), 

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

 

1.4. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania 

w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę 

certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Należy 

potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia  

przy odbiorze samochodu.  

 

1.5. Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia, bądź 

decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego 

przedmiotem dostawy zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z   późn. zm.). 

 

II. PODWOZIE Z KABINĄ  

2.1. Maksymalna masa rzeczywista  samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-

gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – 

nie może przekroczyć  16 000 kg. 

 

2.2. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 210 kW.  
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2.3. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia 2017.  

W tym miejscu (w kol. 3)  należy podać markę, typ i model. 

 

2.4. Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – 

uterenowiony z: 

• przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych 

i terenowych, 

• blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej, przedniej oraz międzyosiowego, 

• na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne, 

• skrzynia biegów – manualna o min. przełożeniu – 6 biegów do przodu plus 

wsteczny, 

• napęd stały osi przedniej, 

• system  ABS – z możliwością odłączenia podczas  jazdy w  terenie – sposób 

odłączania w gestii Wykonawcy, 

• światła do jazdy dziennej (załączane automatycznie po uruchomieniu silnika), 

lampy przeciwmgielne. 

 

2.5. Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne 

normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin – 

min. Euro 6. 

 

2.6. Zawieszenie osi przedniej i tylnej: 

• mechaniczne – resory paraboliczne, 

• amortyzatory teleskopowe, 

• stabilizator przechyłów. 

                                

2.7. Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa zawieszona mechanicznie, 

zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4  (siedzenia przodem 

do kierunku jazdy).  

Kabina wyposażona w następujące elementy: 

• klimatyzację, 

• indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, 

• niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy 

wyłączonym silniku, 

• szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków załączany z kabiny, 

• elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części 

załogowej, 

• elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, 

• elektrycznie podgrzewane lusterka główne  zewnętrzne, 
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• lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony, 

• lusterko rampowe-dojazdowe, przednie, 

• poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, 

• wywietrznik dachowy, 

• zewnętrzna i wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, 

• centralny zamek, 

• listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami 

wyjściowymi do kabiny załogi, 

• uchwyty na 4 aparaty powietrzne, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń 

załogi, 

• odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 

• dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe 

odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, 

• schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, 

• podnoszone siedzenie należy wyposażyć w siłownik podtrzymujący 

je w pozycji otwartej, 

• przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub 

dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1500 mm., 

• z przodu pojazdu na atrapie silnika zamontowana belka aluminiowa z 4-ma 

reflektorami dalekosiężnymi. 

2.8. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 

Siedzenia  pokryte materiałem łatwo-zmywalnym o zwiększonej odporności 

na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.  

Fotel dla kierowcy: 

• z pneumatyczną regulacją wysokości, 

• z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, 

• z regulacją odległości całego fotela, 

• z regulacją pochylenia oparcia. 

Fotel dla pasażera (dowódcy): 

• z mechaniczną regulacją wysokości, 

• z regulacją odległości całego fotela, 

• z regulacją pochylenia oparcia, zapewniające minimalny, należyty komfort 

jazdy i optymalną pozycję dowódcy. 
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2.9. W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: 

• radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy 

o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W,    odstęp 

międzykanałowy 12,5 kHz, 

• radio z odtwarzaczem, 

• podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. 

 

2.10. Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie: 

• sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym 

i słownym, 

• sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym 

i słownym, 

• alarm słowny: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt.” 

• sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania 

akumulatorów, 

• główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 

• sterowanie zraszaczami, 

• sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, 

• kontrolka włączenia autopompy, 

• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

• wskaźnik  niskiego  ciśnienia, 

• wskaźnik  wysokiego  ciśnienia. 

 

2.11. Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne 

i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno 

umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy  

min. 200W. 

Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana 

modulacji dźwiękowej sygnału  poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, 

manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, 

podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. 

Wymagana funkcjonalność podstawowa: 

• minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji, 

•  załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem 

(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), 
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• wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie 

przycisku), 

• wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie 

naciśnięcie przycisku), 

• na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa  ukształtowana 

opływowo z zamontowaną, lampą zespolona z podświetlanym napisem 

„STRAŻ”, i dwie wyprofilowane, ukształtowane opływowo z łagodnie 

zaokrąglonymi kształtami naroży lampy niebieskie LED, oraz zamontowane 

dwie lampy dalekosiężne w nadbudowie górnej, 

• dodatkowo 4 lampy sygnalizacyjne (pulsacyjne) niebieskie LED z przodu 

pojazdu umieszczone kaskadowo, 

• na ścianie tylnej pojazdu, w narożach wyprofilowane dwie lampy niebieskie 

ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, 

• „fala świetlna” LED barwy pomarańczowej umieszczona na tylnej ścianie 

nadwozia,  

• na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane dwie  

lampy zespolone tylne z zabezpieczeniami ochronnymi. 

 

 

2.12. Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania 

urządzeń wymagających stałego zasilania). 

 

2.13. Pojazd  wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania 

akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, podłączenie zblokowane 

w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza 

w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem 

o długości min. 4m., umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo 

rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka zamontowana 

na samochodzie. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa 

podłączenia instalacji  do zewnętrznego źródła.        

 

2.14. Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu 

wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 

 

2.15. Pojazd  wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym 

włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 

Dodatkowy włącznik sygnału w przedziale autopompy. 

 

2.16. 

 

Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger  

lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją 

podwozia, o masie min. 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą 

współpracować z przyczepą. Instalacja elektryczna musi współpracować 

z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. 
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2.17. Ogumienie uniwersalne szosowo terenowe z bieżnikiem dostosowanym 

do różnych warunków atmosferycznych. Pełnowymiarowe koło zapasowe  

na wyposażeniu pojazdu – dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe. 

 

2.18. Kolory samochodu: 

• elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, 

• błotniki i zderzaki – w kolorze białym, 

• żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, 

• kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. 

 

III. ZABUDOWA POŻARNICZA  

3.1. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3300 mm. – dostosowana 

do wysokości bramy garażowej. 

Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję 

(metalowo-kompozytowa). 

Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą 

aluminiową, spody schowków – blachą nierdzewną. 

Balustrady ochronne boczne – dachu wykonane ze specjalnych materiałów 

kompozytowych. 

Po trzy skrytki na bokach pojazdu i jedna z tyłu (w układzie 3+3+1). 

 

3.2. Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami 

bocznymi zabudowy, które  umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji 

ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, 

na całej długości zabudowy . 

Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi 

po obu stronach zabudowy.    

Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym.  

 

3.3. Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.  

Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą  posiadać 

oznakowanie ostrzegawcze. 

 

3.4. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone 

w oświetlenie, listwy – LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, 

przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji 

skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. 
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3.5. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: 

• oświetlenie typu LED składające się z co najmniej 3 lamp bocznych na każdą 

stronę do oświetlenia dalszego pola pracy, + co najmniej jedna lampa z tyłu 

pojazdu spełniająca tą funkcję, 

• zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola 

bezpośrednio przy pojeździe – gwarantujących bezpieczeństwo obsługi 

nadwozia wokół samochodu, w czasie akcji ratowniczej, 

• oświetlenie powierzchni dachu – typu LED, 

• oświetlenia są włączane również z przedziału autopompy.    

W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia 

zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. 

Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki 

LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. 

 

3.6. Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji wsuniętej 

i całkowicie wysuniętej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym 

wyciągnięciem. 

Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm. poza obrys 

pojazdu, posiadają  oznakowanie ostrzegawcze. 

 

3.7. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji 

położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb użytkownika. 

 

3.8. Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie 

ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i 

możliwości zamontowania danego sprzętu. 

Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej 

dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część 

o szerokości przelotu min. 800 mm. wyposażona w półki z regulacją wysokości. 

Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych regałów 

w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, na całą wysokość skrytki, 

wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez 

Zamawiającego. 

  

3.9. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. 

Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich 

zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji – typu 

rurkowego. 
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3.10. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu 

antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana z materiałów 

kompozytowych jako część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki 

rurowej, o wysokości min. 180 mm. 

 

3.11. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny 

sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm., posiadająca oświetlenie 

wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty i mocowania na drabinę, węże ssawne, 

bosak, mostki przejazdowe, tłumice i inny uzgodniony sprzęt. 

 

3.12. Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną 

z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części 

drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 

 

3.13. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu 

antypoślizgowym. 

 

3.14. Zbiornik wody o pojemności  min. 3 000 litrów, wykonany  z  materiałów 

kompozytowych. 

Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną  

eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody 

w czasie jazdy. 

Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.  

 

                    

3.15. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 umiejscowioną na prawym boku z tyłu 

pojazdu z zaworem kulowym. 

Nasada umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym. 

Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. 

Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed 

uszkodzeniem podczas napełniania. 

Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego 

zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością 

przełączenia na pracę ręczną. 

                           

3.16. Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów odpornych 

na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych 

i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. 

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu 

i z dachu pojazdu. 
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3.17. Układ wodno-pianowy  wyposażony w  automatyczny lub ręczny dozownik 

środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający 

uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie 

pracy.    

 

3.18. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, 

zamykanym drzwiami żaluzjowymi.     

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia: 

• wydajność, min. 2400 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m. 

• wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar.              

             

3.19. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka 

pianotwórczego do minimum:  

• dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, 

umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych, 

• wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 

• działka wodno – pianowego, 

• zraszaczy.                             

Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. 

Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie 

wody: 

• z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., 

• z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek., 

Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, 

umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20. Na wlocie ssawnym autopompy,  zamontowany element zabezpieczający przed 

przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu 

ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący 

bezpieczną eksploatację pompy. 

 

3.21. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie 

dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

 

3.22. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale 

oznaczyć odpowiednimi kolorami: 

• nasada wodna zasilająca – kolor niebieski, 

• nasada wodna tłoczna – kolor czerwony, 

• nasada środka pianotwórczego – kolor żółty. 
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3.23. W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia 

kontrolno – sterownicze pracy pompy: 

• manowakuometr, 

• manometr niskiego ciśnienia, 

• manometr wysokiego ciśnienia, 

• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 

• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

• regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

• miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

• włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, 

• kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany 

awaryjne), 

• kontrolka włączenia autopompy, 

• licznik motogodzin-pracy autopompy. 

W przedziale autopompy należy zamontować zespół: 

• sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, 

umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, 

• sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  

zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością 

przełączenia na pracę ręczną, 

• sterowania automatycznym lub ręcznym układem dozowania środka 

pianotwórczego. 

 

3.24. Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz 

mikrofon radiotelefonu przewoźnego. 

 

3.25. 
Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający 

niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny 

kierowcy. 

 

3.26. W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są   

zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu oraz wyłączania 

silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni 

biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. 

 

3.27. Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu 

pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka min 800÷1600 l /min,  przy 

podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie 

zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. 
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3.28. Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia 

o długości węża min. 60 m., umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą  

wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego 

i  rozproszonego strumienia wody oraz piany. 

Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy 

bez względu na stopień rozwinięcia węża. 

Zwijadło  wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. 

Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, 

umożliwiający opróżnienie  linii przy użyciu sprężonego powietrza.  

 

3.29. Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: 

• min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy,  

• dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, 

• dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu, 

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy 

przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Montaż sterowania zraszaczami 

z kabiny kierowcy. 

 

3.30. Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2 (dwoma) 

reflektorami, wyposażonymi w  lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym 

min. 30 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V, 

wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła: 

• maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i możliwość  

wspomagania z agregatu prądotwórczego 230V, 

• wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów – 

minimum 5 metrów, 

• obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony, 

• sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, 

• złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania,  

• w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 

• wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca 

postojowego, 

• wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca 

postojowego, 

• wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej 

wysokości, 

• wysuw masztu  realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, 
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• oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe sterowanie 

masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem 

oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50m.) 

IV. WYPOSAŻENIE  

4.1. Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera 

przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor 

przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min. 7 cali, zamontowany w kabinie 

w  zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie 

po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację. 

 

4.2. Pojazd wyposażony w kamerę samochodową (wideorejestrator) rejestrującą 

strefę z przodu pojazdu. Wideorejestrator o rozdzielczości min. Full HD, kąt 

widzenia min. 140 stopni, karta pamięci min. 64 GB. Minimum 2 punktowe 

załączanie: automatycznie po włączeniu silnika lub załączeniu ręcznym na stałą 

obserwację. 

W tym miejscu (w kol. 3)  należy podać markę (nazwę producenta), typ i model. 

 

4.3. Pojazd wyposażony w urządzenie nawigacyjne o przekątnej ekranu min. 7’’, 

z oprogramowaniem w języku polskim i zainstalowaną aktualną mapą Polski 

i wbudowaną pamięcią min. 4GB.   

W tym miejscu (w kol. 3)  należy podać markę (nazwę producenta), typ i model. 

 

4.4. Pojazd wyposażony w aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy 

na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu wraz z butlami 

kompozytowymi – ilość: 4 kpl. (całe zestawy wraz z pojemnikami 

na maskę). Aparat powietrzny musi posiadać Świadectwo 

Dopuszczenia CNBOP. 

Minimalne wymagania: 

Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli nie więcej niż 4,5 kg 

Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia 0–400 barów, miernik 

fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek 

alarmu. Aktywacja alarmu 55 ± 5 barów. Głośność alarmu > 90 dBA 

Zakres temperatur, w jakich powinien działać aparat -30°C/+60°C. 

Butla powietrzna kompozytowa min. 6,8l /300 bar z zaworem 

spełniającym wymogi normy EN 144, okres żywotności min. 20 lat. 

W tym miejscu (w kol. 3)  należy podać markę (nazwę producenta), typ i model. 

 

 

4.5. Pojazd wyposażony w drabinę strażacką DN 3080 – 1 szt. lub równoważną  

4.6. Pojazd wyposażony w drabinę nasadkową drewnianą 4 przęsłową – 1 szt.   
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4.7. Pojazd wyposażony w radiotelefon cyfrowy przenośny (nasobny) z ładowarką 

230 V i akumulatorem oraz mikrofonogłośnikiem (gruszką) – ilość: 5 kpl. 

Minimalne wymagania:  

Zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz) / UHF ( 403-527 MHz ), 

Zasilanie: 7, 5 V, Wyjście audio: 0.5 W, 

Temperatura pracy: -30C / +60C, 

Czas pracy akumulatora (w oparciu o cykl pracy 05/05/90), 

Moc nadajnika w.cz. UHF-1W/4W lub VHF-1W/5W, 

Wyświetlacz: 4 wierszowy, Programowalne przyciski, 

Szyfrowanie wbudowane, 

Wybieranie selektywne, 

Odstęp międzykanałowy (kHz):12,5/20/25 kHz, 

Skanowanie kanałów, 

Blokada nadajnika przy zajętym kanale,  

Uruchamianie głosem (VOX), 

Bluetooth, 

Moduł WIFI, 

Liczba kanałów: 32, 

Technologia cyfrowa, 

Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i szumów tła, 

Odporny na zanurzanie, 

Gwarancja: min. 24 miesiące / akumulator min. 12 miesięcy, 

W tym miejscu (w kol. 3)  należy podać markę (nazwę producenta), typ i model. 

 

4.8. Pojazd wyposażony w wentylator oddymiający o napędzie spalinowym – 1 szt. 

o minimalnych parametrach technicznych:  

a) Minimalna wydajność wyciąganego powietrza: 51 m3 /h,   

b) Wyposażony w urządzenie do produkcji mgły wodnej,   

c) Max waga (bez paliwa z olejem) – 48 kg. 

W tym miejscu (w kol. 3)  należy podać markę (nazwę producenta), typ i model. 

 

4.9. Pojazd wyposażony w 2 szt. (dwie) latarki akumulatorowe typu EX inspekcyjne 

(światło LED) wraz z ładowarkami. Reflektor o silnym strumieniu światła 

powszechnie używany przez jednostki ratownicze Straży Pożarnej, 

wodoszczelny.  

W tym miejscu (w kol. 3)  należy podać markę (nazwę producenta), typ i model. 

 

4.10. Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min:  

1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, 

apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe.  
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4.11. Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie 

z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.” 

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem 

na etapie realizacji zamówienia . 

Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym  

sprzętem do zamontowania. 

Montaż sprzętu  na koszt wykonawcy. 

 

4.12. Samochód należy doposażyć: 

• z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -

8 ton z liną o długości min. 25 m., wyciągarka zamontowana w zewnętrznej 

obudowie kompozytowej, sterowana z pilota przewodowego, 

• pojazd – wyposażony w pionowy regał obrotowy w schowku bocznym na 

narzędzia, 

• dodatkowe gniazdo zapalniczkowe na 12 i 24 V, zasilanie z przetwornicy 

na podeście do ładowania, 

• zestaw czyszczący wysuwny zamontowany w tylnym lewym schowku – 

z myjką i urządzeniem do przedmuchu powietrza oraz przewidzianym 

miejscem na podstawowe środki czystości. 

 

4.13. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym.  

4.14. Samochód dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa.  

4.15. Samochód dostarczony z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego.  

V. OZNACZENIE  

5.1. • wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP + nazwa + loga 

projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie 

z obowiązującymi wymogami KG PSP, 

• samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. 

Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych 

i pionowych krawędzi samochodu, 

• samochód powinien zostać oznaczony w porozumieniu z Zamawiającym 

zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji otrzymanych środków z MSWiA 

oraz innych źródeł. 
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VI. GWARANCJA I INNE  

6.1. Gwarancja podstawowa na samochód (podwozie oraz zabudowa) – wymagany 

termin gwarancji min. 12  miesięcy (pożądany termin gwarancji 36 miesięcy.) 

Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i zabudowy oraz 

bezpłatne przeglądy techniczne podwozia i zabudowy w okresie obowiązywania 

gwarancji w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP) wg 

warunków gwarancji. 

Gwarancja powinna również obejmować koszty wszystkich części 

przewidzianych do wymiany podczas przeglądów   technicznych w ASO 

w okresie obowiązywania gwarancji wg warunków gwarancji. 

 

 

Uwaga ! 

 

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. 

 

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania 

wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-

użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje 

niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ 

(art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP). 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów 

i urządzeń przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do specyfikacji 

(opisanych przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia) pod warunkiem, że będą posiadały 

parametry techniczne równoważne czyli nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie 

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów 

i urządzeń, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy (np. materiały, urządzenia) tzn. takie, których parametry techniczne 

są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

(Formularz obowiązkowy do złożenia) 

 

 
 
 ……………………………………….  ………………………………………. 
  (Pieczęć Wykonawcy)   (Miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTY  
 

Część I. 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: ............................................................................................ 

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

kod ____-________ miejscowość: .................................................... ul. ……………………………… 

powiat …………………………………… województwo ……………….................…………..... 

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

NIP: ……………………………………...  Regon: ……………………………………….............. 

http: ………………………………........... e-mail …………………………..@ ……………........ 

Nr rachunku bankowego: ......................................................................................................................... 

Wykonawca jest1
 / nie jest1

 liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy: 

Partner I: ……………………………………………………………………………………………….. 

Partner II: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Część II. 

Stosownie do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w  trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kokoszycach”  

 

oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnym warunków 

zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: …………….............…………… zł. brutto.  

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

w tym stawka należnego podatku VAT …… % 

Jednocześnie oświadczam, iż wybór mojej
1
 / naszej

1
 oferty będzie

1
 / nie będzie

1
 prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W przypadku pozytywnej treści powyższego oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 

1) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

takiego obowiązku podatkowego (proponuje się wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze) - 

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

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

2) wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - ……………………………………………………………... 
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Część III. 

1.  Marka, typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia: …………………………………………………….. 

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

2.  Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy …………… miesięcznej gwarancji
2
, licząc od dnia 

odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia. 

3.  Oferowany przedmiot zamówienia posiada zbiornika wody o pojemności ………… m
3
.
3
 

4.  Oferowany przedmiot zamówienia posiada silnik o mocy …………. kW.
 3

 

5.  Wykonanie i przekazanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

10.11.2017 r.  

6.  Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowi wypełniony załącznik nr 1 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

7.  Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.  Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

9.  Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

10. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie 

i zawartych w dołączonym do specyfikacji wzorze umowy. 

11. Oświadczam, że całość oferty jest jawna
1
 / następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa
1
:.................................................................................................................................................. 

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

12. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest ..………………………………  

 Tel. …………………………………, e-mail: …………………………………………………………………. 

13. Oświadczam, że powierzę Podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia (wypełnić tylko 

w przypadku udziału Podwykonawców): 

Nazwa podwykonawcy Zakres zamówienia (prac) powierzony podwykonawcy 

  

  

 

14. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron oraz ……. złączniki (ów). 

 

 

 

 …………………………………………………….. 
 data i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy  

 lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się  
 o udzielenie zamówienia 

 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Okres gwarancji winien wynosić minimum 12 miesięcy i może być wydłużony o wielokrotność 12 miesięcy, tj. 24,36, itd. 
3 Minimalna pojemność zbiornika wynosi 3m3 oraz minimalna moc silnika wynosi 210 kW. 
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UWAGA dotycząca sposobu wypełniania Formularza oferty w zakresie oświadczenia Wykonawcy czy oferta Jego 

będzie, bądź nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług (patrz: art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,  

• import usług lub towarów,  

• mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.  

i  w tych okolicznościach na Zamawiającym spoczywać będzie obowiązek rozliczenia podatku VAT. 

Zatem, jeżeli to na Wykonawcy spoczywa obowiązek rozliczenia VAT (bo nie zachodzą okoliczności wskazane 

powyżej), wówczas cena ryczałtowa zawiera cały podatek VAT. Wykonawca zaznacza w oświadczeniu 

„nie będzie” i pozostałych pól w tym zakresie nie wypełnia. 

Natomiast, jeżeli jakaś część zamówienia lub całość będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego 

obowiązku rozliczenia podatku VAT, cena brutto wówczas nie będzie zawierać całości podatku VAT, 

a Wykonawca zakreśla w oświadczeniu „będzie” i podaje której części to dotyczy i jej wartość w kwocie netto. 

Konsekwencją takiego działania, będzie doliczenie przez Zamawiającego ustalonego przez niego podatku VAT 

do ceny wskazanej przez Wykonawcę (w tej części lub do całości zamówienia). 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić (patrz UWAGA poniżej) 
1 Niepotrzebne skreślić (patrz UWAGA poniżej) 
1
 Niepotrzebne skreślić (patrz UWAGA poniżej) 

1
 Niepotrzebne skreślić (patrz UWAGA poniżej) 

1
 Niepotrzebne skreślić (patrz UWAGA poniżej) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 
 
 ……………………………………….  ………………………………………. 
  (Pieczęć Wykonawcy)   (Miejscowość i data) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 

wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach”  

 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: ............................................................................................ 

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

kod ____-________ miejscowość: .................................................... ul. ………………………………. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pod  nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 

wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164) oświadczam co następuje: 

 

I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję 

spełnia warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; zgodnie w warunkiem opisanym w rozdz. V.A. pkt. 1c SIWZ; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

II. Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy: 

Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, w szczególności, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości i nie zachodzą żadne okoliczności uniemożliwiające ubieganie się o realizację zamówienia. 

 

 

…………………………………………………….. 
podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3A do SIWZ 

 

 

 
 
 ……………………………………….  ………………………………………. 
  (Pieczęć Wykonawców)   (Miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA 

 

wykonawców wspólnie ubiegających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach”  

 

Zarejestrowane nazwy (firm) Wykonawców oraz Zarejestrowane adresy (siedziby) Wykonawców z numerem 

kodu pocztowego: ...................................................................................................................................................... 

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

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

 

Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod  nazwą: „Dostawa fabrycznie 

nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kokoszycach”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164) oświadczam co następuje: 

 

I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawcy, których reprezentuję wspólnie 

spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; zgodnie w warunkiem opisanym w rozdz. V.A. pkt. 1c SIWZ; 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

II. Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy: 

Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawcy których reprezentuję nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania, w szczególności, że nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

i nie zachodzą żadne okoliczności uniemożliwiające ich ubieganie się o realizację zamówienia. 

 

 

…………………………………………………….. 
podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszyach 

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Oraczy 6 

www.ospkokoszyce.eu. e-mail: ospkokoszyce@o2.pl 

 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 
 
 ……………………………………….  ………………………………………. 
  (Pieczęć Wykonawcy)   (Miejscowość i data) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI  

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach”  

w nawiązaniu do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Ja (my) niżej podpisany (i)  

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

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

działając w imieniu: 

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

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

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

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 
 

oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy 

1) nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, i 1634) z innym wykonawcą, który 

złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu* 

2) przynależy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów wraz z wykonawcą który złożył ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu tj. (podać nazwę i adres): 

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

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

Jednocześnie wskazuję, że …** 

 

 

        ……………………………… 
         podpis Wykonawcy 
*Właściwe podkreślić 
**wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić 
wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 
 
 ……………………………………….  ………………………………………. 
  (Pieczęć Wykonawcy)   (Miejscowość i data) 

 
 

Wykaz wykonanych dostaw  

 
W celu spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach” 

dot. Zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia oświadczam, że wykonałem następujące 

usługi i dostawy:  

 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

Data wykonania dostawy 
Wartość  

(zł brutto) 
Nazwa odbiorcy 

Rozpoczęcie zakończenie 

1.      

2.      

3.      

* Do wykazu należy dołączyć dowody czy dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku 

wykazania zamówienia, które nie zostanie poparte stosownym dokumentem – pozycja ta nie będzie 

brana pod uwagę. 

 

 

 

 ……………………………… 
 podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

-Wzór umowy- 

Umowa nr OSP/ZP/01/2017 

 

Zawarta w dniu ………………….. 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kokoszycach,  

NIP: 647-21-85-837, REGON: 276489091, KRS: 0000091307, 

z siedzibą: 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Oraczy 6  

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Witolda Kowola 

Skarbnika – Bogdana Manowskiego 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta 

umowa następującej treści:  

 

Przedmiot umowy. 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem 

zwanego dalej „przedmiotem umowy” lub „samochodem” oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi 

pojazdu i urządzeń.  

2. Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1, zawarto 

w „Minimalnych wymaganiach dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 

z napędem 4x4 dla OSP Kokoszyce”, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ i są integralną częścią 
umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść własność przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i jego 

wyposażenia oraz dostarczyć go Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przy odbiorze techniczno-jakościowym samochodu 

kompletu dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie samochodu na terenie Polski, jako pojazd 

specjalny pożarniczy (dokumentacja ta musi potwierdzać pozytywne przeprowadzenie badań 
technicznych niezbędnych do przeprowadzenia takiej rejestracji). 

5. Wykonawca wyda samochód z pełnymi zbiornikami paliwa, środka pianotwórczego oraz płynów 

eksploatacyjnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego na jego wniosek o postępach 

w pracach nad produkcją samochodu, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji umowy. 
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Termin realizacji. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność samochodu poprzez dokonanie 

odbioru faktycznego zgodnie z § 4 ust. 6. umowy w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10.11.2017 r. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe wykonanie umowy, chociażby niewykonanie umowy 

w terminie było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (odpowiedzialność 
za opóźnienie). Nie dotyczy to nieterminowego wykonania umowy z powodu okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli  opóźnienie  Wykonawcy w wydaniu  samochodu  przekroczy 7 dni,  Zamawiający ma prawo, 

bez wezwania Wykonawcy, odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy.  

 

Wynagrodzenie i warunki płatności. 

 

§ 3. 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi 

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

w tym podatek VAT: ………………. (słownie: …………………………………………………….) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1., obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę 
w związku z wykonaniem umowy, a także inne nie wymienione w umowie, jeżeli ich poniesienie okaże 

się niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie dokonana jednorazowo przelewem przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ............................................................................, 

zgodnie z otrzymaną fakturą VAT w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego . 

4. Płatnik faktury: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszycach 

44-373 Wodzisław Śląski 

ul. Oraczy 6 

NIP: 647-21-85-837 

5. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności: 

a. rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru faktycznego, o którym 

mowa w § 4. ust. 6, 

b. w przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru faktycznego 

wadami, rozliczenie końcowe nastąpi dopiero po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad lub 

wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, 

c. termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych 

tj. prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym 

numerem NIP Zamawiającego i daty dostarczenia protokołu odbioru faktycznego, sporządzonego 

i podpisanego przez osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy, 

potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy wolnego od wad, 

d. błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego spowodują 
naliczanie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych 

lub brakujących dokumentów. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru faktycznego, 

o którym mowa w § 4. ust. 6. umowy. 
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Odbiór samochodu oraz szkolenie. 

 

§ 4. 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach: 

a. Odbiór techniczno-jakościowy. 

b. Odbiór faktyczny. 

2. Odbiory te będą miały miejsce w siedzibie Wykonawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony 

miejscu, w obecności komisji składającej się z co najmniej 3 osób ze strony Zamawiającego 

i 1 przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno – 

jakościowego przedmiotu umowy, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie winno 

być dokonane pisemnie lub za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: ospkokoszyce@o2.pl . Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich 

warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno – jakościowego. Podczas odbioru 

techniczno – jakościowego, Wykonawca zobowiązuje się okazać komisji Zamawiającego, świadectwo 

dopuszczenia samochodu do użytkowania oraz pisemne sprawozdanie z badań samochodu, będących 

podstawą do uzyskania tego świadectwa dopuszczenia. 

4. W czasie odbioru techniczno – jakościowego sprawdzona zostanie zgodność wykonania przedmiotu 

umowy z zawartą umową, jakość wykonania, funkcjonowanie samochodu i poszczególnych urządzeń 
oraz zgodność ilościową wyposażenia i kompletność dokumentacji, o której mowa w ust. 5. Protokół 

odbioru techniczno – jakościowego wraz z  ustaleniami dotyczącymi terminu odbioru faktycznego 

zostanie sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 dla każdej 

ze Stron. 

5. W trakcie odbioru techniczno - jakościowego, Wykonawca przedłoży komisji Zamawiającego, 

w formie pisemnej, w języku polskim, następującą dokumentację: 

a. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz zainstalowanych na nim urządzeń i wyposażenia, 

b. Informacje dotyczące eksploatacji, właściwości i bezpieczeństwa samochodu oraz zainstalowanych 

na nim urządzeń, w szczególności dokładny opis urządzeń zabezpieczających, informacje 

o zakresie zastosowań, do których urządzenia są przeznaczone, wskazując jednocześnie 

na niedopuszczalne sposobu użytkowania. 

c. Książki gwarancyjne samochodu oraz zainstalowanych na nim urządzeń. 

d. Dokumentację niezbędną do rejestracji samochodu w Polsce, jako pojazd pożarniczy specjalny, 

zgodnie z §1 ust. 4, w tym zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz 

z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu. 

e. Wykaz sprzętu i wyposażenia dodatkowego zamontowanego w samochodzie, zawierającego 

co najmniej: nazwę producenta, typ, ukompletowanie, podstawowe parametry techniczne, 

nr fabryczny. 

f. Świadectwo dopuszczenia sprzętu wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument 

wymagany obowiązującym prawem. 

g. Świadectwo homologacji podwozia, bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie 

samochodu będącego przedmiotem dostawy zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z   późn. zm.). 

h. Kopię świadectw dopuszczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

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

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

i. Wykaz punktów serwisowych dla podwozia oraz elementów zabudowy samochodu. 

j. Deklaracje zgodności dla urządzeń spełniających wymagania zasadnicze określone w stosownych 

dyrektywach UE. 
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k. Inne  dokumenty specjalistyczne niezbędne do prawidłowego użytkowania samochodu 

i zamontowanych na nim urządzeń, wskazujące w szczególności procedurę zgłaszania urządzeń 
poddozorowych do serwisu (w tym stanowiskową instrukcję obsługi). 

6. Pozytywnie zakończony odbiór techniczno – jakościowy stanowić będzie podstawę do dokonania 

odbioru faktycznego. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu 

i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem stwierdzonym podczas odbioru 

techniczno – jakościowego. Protokół odbioru faktycznego zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron.  

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego lub faktycznego wad 

samochodu, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na 

wolny od wad i usterek. W takim przypadku odbiór techniczno – jakościowy lub faktyczny zostaje 

przerwany do czasu usunięcia tych wad i usterek, z zastrzeżeniem, iż wskazany w § 2 ust. 1 termin na 

wykonanie umowy nie ulega zmianie. Na okoliczność przerwania odbioru sporządzony zostanie 

protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i przeprowadzenia szkoleń z obsługi samochodu. 

Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych zostanie sporządzony 

w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron. 

9. Do czasu odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych 

z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 

Gwarancje. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. 
*
 – miesięcznej gwarancji na samochód (podwozie oraz 

zabudowę), o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, gwarantując w okresie gwarancji: 

a. że dostarczony samochód posiadać będzie parametry techniczne i warunki minimalne 

wskazane w załączniku nr 1, 

b. usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt wad samochodu, polegające na dokonaniu 

naprawy lub dokonaniu wymiany samochodu lub jego wadliwego elementu, 

c. wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych 

wskazanych w książkach gwarancyjnych, instrukcjach obsługi, czy też innych dokumentach 

dotyczących samochodu i elementów jego zabudowy, obejmujących również wymianę 
materiałów i płynów eksploatacyjnych. 

2. W okresie gwarancji czynności związane z usunięciem wady oraz czynności serwisowe 

przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin 

od zawiadomienia przez Użytkownika, o konieczności usunięcia wady lub wykonania czynności 

serwisowej. Pisemne zgłoszenie wady oraz konieczności wykonania czynności serwisowej 

dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………….. lub 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej / kuriera. 

3. Do czasu przewidzianego na usuniecie wady oraz wykonanie czynności serwisowej nie wlicza się dni 

ustawowo wolnych od pracy. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy 

Wykonawca nie będzie mógł dotrzymać terminu 72 godzin na usunięcie wady lub dokonanie 

czynności serwisowej, Użytkownik uprawniony jest do wydłużenia Wykonawcy tego terminu. 

4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku 

z  usuwaniem wady lub wykonaniem czynności serwisowej, przemieszczenia dokonuje się na koszt 

Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych i uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

5. Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty 

przemieszczania pojazdów oraz materiałów eksploatacyjnych) wykonywane są na koszt i ryzyko 

Wykonawcy / podwozie w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zabudowa po uzgodnieniu w siedzibie 

Zamawiającego lub Wykonawcy.  
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6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia wady, usterki do momentu 

odebrania sprawnego samochodu. 

7. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1. 

 

 

Kary i odszkodowania. 

 

§ 6. 

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za każdy dzień opóźnienia w przeniesieniu na Zamawiającego własności samochodu poprzez 

dokonanie odbioru faktycznego zgodnie z § 4 ust. 6 karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

b. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych (usunięcie wady, wykonanie 

czynności serwisowej) karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

umowy, 

c. za nieprzeprowadzenia szkolenia zgodnie z § 4 ust. 8, w wysokości 2% ceny brutto, o której mowa 

w § 3 ust. 1 umowy, 

d. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez 

stronę naliczającą kary umowne o wystąpieniu przesłanki do ich naliczenia i ich wysokości w formie 

pisemnej, pod rygorem bezskuteczności. 

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego. 

 

Umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia bez udziału / z udziałem 

podwykonawców. 

2. W przypadku zlecenia części dostawy podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy  jest: 

a. koordynowanie dostaw realizowanych przez podwykonawców, 

b. każdorazowo, przedkładanie Zamawiającemu projektu umów zawieranych z podwykonawcami, 

przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania, a także przedkładanie zawartych już umów nie 

później niż w terminie 7 dni od daty ich podpisania. Zamawiający może w terminie 5 dni od daty 

przedłożenia mu projektu umowy wnieść pisemne zastrzeżenia, 

c. terminowego regulowania płatności wobec podwykonawców. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zaniechania, uchybienia i terminowość 
dostawy realizowanej przez podwykonawców (jego przedstawicieli i pracowników), a także ponosi 

pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe 

z realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

4. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców określone w ust.2 i 3 stosuje się 
odpowiednio do dalszych podwykonawców. 
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Zmiana umowy. 

 

§ 8. 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich nieważności pisemnego 

aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić w poniższych okolicznościach: 

a. w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego 

wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub 

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

wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, 

a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego; 

b. w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem 

funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmian 

rozwiązań technicznych w stosunku do koncepcji przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy – 

dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 1 przyjętych rozwiązań 
technicznych; 

c. w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub 

logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotne, 

zasad przeprowadzenia odbiorów techniczno-jakościowego i/lub faktycznego, 

d. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie 

do niniejszej umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie dostosowania jej treści 

do zmienionych przepisów. 

3. Zmiany umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny samochodu ani powodować powstania 

po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 9. 

1. Jako przedstawiciela ze strony Wykonawcy wyznacza się: ……………………………………………… 

2. Jako przedstawiciela ze strony Zamawiającego wyznacza się: ………………………………………….. 

 

§ 10. 

Wykonawca zobowiązany jest do rozmieszczenia i zamontowania sprzętu, którym dysponuje Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kokoszycach. Zamawiający wymaga na etapie realizacji uzgodnienia sposobu montażu i rozłożenia 

sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego  rozmieszczenia. Wykonawca zobowiązany jest 

do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu wykonania i dostawy 

przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez Strony drogi polubownego ich rozwiązania. 
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§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164). Natomiast 

w kwestiach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenia woli w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron 

wskazany w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia 

od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem 

operatora pocztowego. 

 

§ 14. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu. 

4. Inne: ……………………………………………. 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 3 dla Zamawiającego 

i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Wykonawca: Zamawiający: 
 

 

 

 

 

 


