
Ciepielów, dnia 06.10.2016 r. 

RPORiI 271.44.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy 

 
Ciepielów: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie 

 
Ogłoszenie nr 318729 - 2016 z dnia 2016-10-06 r.  

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

 

Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ciepielowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu; Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna 

środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 - 2020. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 

wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, krajowy numer identyfikacyjny 

53744400000, ul. ul. Czachowskiego  1, 27310   Ciepielów, woj. mazowieckie, państwo , tel. 

048 37 88 080, e-mail inwestycje.ciepielów@op.pl, faks 048 37 88 080.  

Adres strony internetowej (URL): www.ciepielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.ciepielow.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Adres:  

oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w 

Ciepielowie, ul. Czahowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1. 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu 

pożarniczego dla OSP w Ciepielowie  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup na cele ochrony 

przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, 

ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Ciepielów, włączonej do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Pojazd zapewnia transport 6 ratowników w kabinie pojazdu 

i posiada kolor RAL 3000. Ponadto wyposażony w zbiornik wodny minimum 3,0 m3 oraz 

autopompę dwuzakresową. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie 2 

kierowców jednostki OSP w zakresie obsługi pojazdu i sprzętu znajdującego się na 

wyposażeniu samochodu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załączniku nr I.4 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
data zakończenia: 30/11/2016 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 



Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2) 

oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności wg załącznika nr III.1 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku 

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne wg załącznika nr III.2 do SIWZ. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) 

wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do SIWZ; 3) 

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 4) wypełniona Tabela 

informacyjna, wg załącznika nr I.3 do SIWZ; 7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, 

który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.zielona-gora.pl informacji z sesji otwarcia 

ofert: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 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 Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu. Uwaga: 7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.1 do SIWZ; 3) 

oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.2 do SIWZ. Dokumenty i 

oświadczenia wymienione w: 1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy 

zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na 

dzień złożenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

www.ciepielow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają 

wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu 

złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część 

zamówienia; 3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – 

dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. Jeżeli Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: a) zamieszcza w 

oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz b) zobowiązany jest 

w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt 7.3.1)-7.3.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 -9 SIWZ. 7.6. Z treści 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.5. SIWZ musi wynikać 

jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 8. 

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.1) SIWZ 

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 8.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 



zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 

10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy 

pzp. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  



Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

gwarancja 40 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z pkt 45 SIWZ. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 14/10/2016, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

Wójt Gminy Ciepielów 

Artur Szewczyk 
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Pieczęć 

Zamawiającego 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na zadanie o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) pod nazwą: 

 

„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie” 

 

1. Zamawiający:  

a) Pełna nazwa zamawiającego: GMINA CIEPIELÓW reprezentowana przez Wójta 

Gminy Ciepielów – mgr Artura Szewczyka 

b) Adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów 

c) REGON: 000537444 

d) Internet: http www.ciepielow.pl,   e-mail:gmina@ciepielow.pl 

e) Numer telefonu: /048/ 3788080, faks: /048/ 3788080 

 

1.1 Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z 

wykonawcami: 

a) Imię i nazwisko: Mariusz Borek 

b) Stanowisko służbowe: kierownik 

c) Numer telefonu: /048/ 3788080 

d) E-mail: inwestycje@ciepielow.pl 

e) Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 19 

f) Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-15.00 

 

2. Tryb postępowania  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).  

2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie 

„ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której 

mowa w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

2.3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 

formy pisemnej.  

2.4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do 

wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

 

3. Przedmiot zamówienia.  

http://www.ciepielow.pl/
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3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Zakup średniego samochodu 

pożarniczego dla OSP w Ciepielowie”. 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego 

średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego wraz z 

wyposażeniem dla OSP Ciepielów, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego.  

3.3. Pojazd zapewnia transport 6 ratowników w kabinie pojazdu i posiada kolor RAL 3000. 

Ponadto wyposażony w zbiornik wodny minimum 3,0 m3 oraz autopompę dwuzakresową.  

3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie 2 kierowców jednostki OSP w zakresie 

obsługi pojazdu i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu.  

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SIWZ.  

3.6. W celu weryfikacji parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego pojazdu z 

wymaganiami określonymi w SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą 

wypełnionej Tabeli informacyjnej stanowiącej załącznik nr I.3 do SIWZ.  

3.7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 

co najmniej 24 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) 

podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.  

3.8. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średni kurs złotego w stosunku do 

EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł; 

3.9. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

1)   34.14.42.10-3 - wozy strażackie.  

3.10. Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ciepielowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu; Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna 

środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 - 2020. 

 

4. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: w terminie do 30.11.2016 r. 

 

5. Podstawy wykluczenia w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy:  

5.1. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 

ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. 

okoliczności: 

1) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

2) wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.1.1) SIWZ;  

3) wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

5) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

6) wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

7) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu;  

8) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

9) wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

10) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne;  

11) wykonawców, którzy należąc do tej samej 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), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

12) wykonawca 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).  

5.2. Wykonawca, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1. 

SIWZ zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.  

5.3. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt 7.1. SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ. 

 

6. Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców: Zamawiający nie określa warunków 

udziału w postępowaniu, w związku z czym nie zachodzą okoliczności określone w art. 22a 

ustawy pzp.  
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7. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami Zamawiającego:  

7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:  

1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ;  

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 

do SIWZ;  

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;  

4) wypełniona Tabela informacyjna, wg załącznika nr I.3 do SIWZ;  

7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu 

bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.ciepielow.pl 

informacji z sesji otwarcia ofert:  

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 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 Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.  

7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona:  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;  

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności wg załącznika nr III.1 do SIWZ;  

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.2 do SIWZ. 

  

UWAGA:  

7.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w:  

1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w 

postępowaniu -dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;  

2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.ciepielow.pl informacji z 

sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy 

złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub 

złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;  

3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i 

oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.  

 

7.5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:  

a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz  

b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i 

oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.1)-7.3.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 -9 

SIWZ.  
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7.6. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.5. SIWZ musi wynikać 

jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 

 

8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.1) SIWZ składa dokument lub 

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

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

 

8.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.  

 

9. Forma dokumentów i oświadczeń:  

9.1. Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisany 

własnoręcznym podpisem na każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę, inne 

podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ lub podwykonawców, o których mowa w pkt 7.5. 

SIWZ, lub ich upełnomocnionych przedstawicieli). 

9.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

9.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

9.4. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane 

zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one 

przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

10. Pełnomocnictwo:  

Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity) winny być złożone w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie.  

 

11. Cena oferty:  

1) cena (ryczałtowa) oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr I.1 

do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr I.4 do SIWZ, z uwzględnieniem 

postanowień pkt 3 SIWZ;  

2) cena oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ, musi być wyrażona w złotych polskich, po 

zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku;  
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3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie 

podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;  

4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 

przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 

wykonaniem zamówienia; 

5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 

usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.8) SIWZ;  

6) cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku;  

7) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054 -tekst jednolity z późn. zm.);  

8) w celu oceny oferty, 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 ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

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

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp. 

 

12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):  

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w 

skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego 

podmiotu i spełniać następujące wymagania:  

1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą -treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania;  

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w 

pkt 7.1.2), 7.2 i 7.3.1)-7.3.3) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;  

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem);  

4) wypełniając formularz oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty 

powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 

dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze 

współpartnerów;  

5) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony 

na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze 

współpartnerów. 

  

13. Podwykonawstwo:  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  



„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie” 

 7 

2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw 

(firm).  

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 

publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą 

lub między dalszymi Podwykonawcami. 

 

14. Zamówienia na dodatkowe dostawy:  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 

 

15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:  

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

  

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:  

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

 

17. Oferty częściowe:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

19. Oferty wariantowe:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

20. Sposób przygotowania ofert:  

1) oferta sporządzona według załącznika nr I.1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być 

napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, 

komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ; 

2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane 

przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 

3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone 

klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne 

nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego 

oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ; 

4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami; 

5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osoby upoważnione;  

6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 

pełnomocnika;  

7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 

8) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w jej skład. 

 

21. Okres związania ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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22. Ogląd miejsca zamówienia:  

Nie dotyczy.  

 

23. Koszt przygotowania oferty:  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

24. Wadium: 

1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 

10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy 

pzp w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu;  

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c. gwarancjach bankowych,  

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240);  

2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

Uwaga: 

3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 

powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać 

następujące elementy: 

a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;  

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;  

c. kwotę gwarancji lub poręczenia;  

d. termin ważności gwarancji lub poręczenia;  

e. zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

-Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

-Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych 

w ofercie, 

-Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"; 

4) wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w 

ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu -dokument 

wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą); 

5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu 

znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w 

Ciepielowie, BS Iłża F/Ciepielów 39 91290001 0039 0331 2695 0003 z dopiskiem 

„Wadium – Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie”. 
7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
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8) Zamawiający zwraca wadium:  

a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 24.13) SIWZ;  

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 

c. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert; 

9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 

10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 

ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 

przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 

zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego 

ofertę wybrano jako najkorzystniejszą;  

11) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

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

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12) jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci je zgodnie z 

postanowieniami pkt 24.8) SIWZ; 

Uwaga: 

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

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

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, albo  

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo  

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

25. Opakowanie oferty: 

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

adresem Zamawiającego i napisem:  

„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie” 

z dopiskiem:  

„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 14 października 2016 r. ”  

26. Składanie ofert:  

1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy 

w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów pokój nr 1 w terminie do dnia 14 

października 2016 roku do godz. 10:00; 
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2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca; 

3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej 

w niewłaściwym miejscu; 

4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien 

złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 

5) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

6) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

 

27. Zmiana lub wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty 

wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia 

o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W 

przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z 

powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr 

…”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) 

oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty; 

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. 

Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego 

powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg 

takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. 

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. 

 

28. Otwarcie ofert 

1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 14 Października 2016 roku o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego tzn. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów pokój nr 26; 
2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się 

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; 

4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje 

dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty 

oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu 

ofert na stronie internetowej www.ciepielow.pl; 
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5) w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena 

spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw 

do wykluczenia. 

 

29. Tok oceny złożonych ofert: 

1) W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie ocenie braku podstaw do 

wykluczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w 

oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.6) SIWZ; 

2) po dokonaniu ww. czynności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o 

których mowa w 7.1.1), 7.1.3) -7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.7) SIWZ; 

3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy 

pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 

4) Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona; 

5) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w 

punkcie 31 SIWZ. 

6) zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli 

wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia, oświadczenie to jest niekompletne, zawiera 

błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia go, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7) zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli 

wymaganych pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać 

będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

30. Odrzucenie ofert: 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp. 

 

31. Kryteria oceny ofert: 

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): 

1. cena oferty „C” -  60% 

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) po 

przeliczeniu wg wzoru:  

    Cmin  

„C” = -----------x 100 pkt x 60 % 

    Cbad  

gdzie:  

Cmin -cena oferty z najniższą ceną (zł);  

Cbad -cena oferty badanej (zł);  

60% -waga kryterium „C”  

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt. 
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2. gwarancja „G” - 40%  

Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta 

Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie na wykonany przedmioty zamówienia gwarancji dłuższej 

niż 24 miesiące, wydłużonej o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:  

     Gbad  

„G” = ----------------x 100 pkt x 40 % 

    Gmax  

gdzie: 

 Gbad – ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie  

badanej;  

Gmax – największa ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji, spośród złożonych;  

40% -waga kryterium „G” 

  

Oceniając ofertę w kryterium „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu 

gwarancji (tzn. dodatkowy okres gwarancji) podane przez Wykonawcę w ofercie (wg załącznika 

nr 1 do SIWZ), jednak nie więcej niż o 36 miesięcy. Dla oceny oferty, w której Wykonawca 

zaoferował wydłużenie gwarancji o 37 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie maksymalną 

dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 36. W przypadku nie podania formularzu oferty żadnej 

informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub 

informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

  

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt. 

 

32. Oferta najwyżej oceniona: 

1. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę 

punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o 

zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ. 

2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w 

kryterium „C” + „G”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa 

cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich 

złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ. 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli 

wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1.2-7.1.3. oraz 7.2. SIWZ, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w 

wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

33. Unieważnienie postępowania: 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a 

ustawy pzp. 

2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu 

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na 

stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie (www.ciepielow.pl). 

 

34. Wybór oferty najkorzystniejszej:  

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz 

b) który nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oraz  

c) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w 

niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w 

ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert; 

2. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i 

prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy 

pzp również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę 

uznano z niewystarczające; 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 

pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie 

(www.ciepielow.pl). 

 

35. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż: 

a) 5dni–jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ; 

b) 10dni–jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób; 

3) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli: 

a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 

b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 

zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 

4) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w 

zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii 

technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy; 

5) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, 

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę 

Wykonawców; 
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6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp. 

 

36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub 

oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 

37.2) SIWZ; 

2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość 

przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną, z 

zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ; 

3) dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii 

podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, 

png, gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum 

zip; 

4) w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty 

dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem 

wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego); 

5) pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli 

ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ; 

6) w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych 

postępowaniem; 

7) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

38. Udzielanie wyjaśnień: 

1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; 

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ; 

3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert; 

4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 

38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub 

pozostawi wniosek bez rozpoznania; 

5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ; 

6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Ciepielowie (www.ciepielow.pl). 

7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest 

Mariusz Borek – pokój 19 w siedzibie Zamawiającego; 

8) pytania należy kierować na adres:  

Urząd Gminy w Ciepielowie  

ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 



„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie” 

 15 

Fax: 048 37 88 080 

e-mail: inwestycje@ciepielow.pl 

 

39. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 

1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Ciepielowie (www.ciepielow.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną 

część; 

2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację 

na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie (www.ciepielow.pl); 

3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 

5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia 

przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 

postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach; 

6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Ciepielowie (www.ciepielow.pl). 

 

40. Środki ochrony prawnej: 

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot , który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp. 

 

41.1. Odwołanie. 

1)odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp; 

2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

d) odrzucenia oferty odwołującego;  

e) opisu przedmiotu zamówienia;  

f) wyboru najkorzystniejszej oferty;  

3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania;  

4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci 

elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagani dla tego rodzaju podpisu;  

5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:  

mailto:inwestycje@ciepielow.pl
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c) 5 dni–jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;  

d) 10 dni–jeżeli zostały przesłane w inny sposób;  

6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 

SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie (www.ciepielow.pl);  

7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  

8) 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;  

9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;  

10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę 

Odwoławczą;  

11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie 

przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;  

12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ 

Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;  

13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem pkt 41.1.2) SIWZ;  

 

41.2. Skarga do sądu:  

1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu;  

2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego;  

3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem;  

4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 

odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;  

5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

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

orzeczenia w całości lub w części;  

6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

  

42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą:  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

  

43. Zaliczki:  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

44. Płatności częściowe:  
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Zamawiający nie przewiduje płatności wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności 

zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr I.5 do SIWZ. 

  

45. Zmiany postanowień zawartej umowy:  

Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich 

zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr I.5 do SIWZ.  

 

46. Inne postanowienia  

Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie 

przepisów ustawy pzp.  

 

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 

1. Formularz oferty – załącznik nr I.1 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr I.2 

3. Tabela informacyjna – załącznik nr I.3 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr I.4 

5. Projekt umowy – załącznik nr I.5 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr II.1 

7. Oświadczenie składane w związku z art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy pzp – załącznik nr III.1 

8. Oświadczenie składane w związku z art. 24 ust.1 pkt 22 ustawy pzp – załącznik nr III.1 

 

 

       ZATWIERDZAM DO REALIZACJI 

                                                                                                        Artur Szewczyk 

     Wójt Gminy Ciepielów 

Ciepielów, dnia: 06.10.2016 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR I.4 (załącznik nr ….. do umowy)  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie” 

 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

34.14.42.10 – 3 Wozy strażackie.  

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego 

średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem 

dla OSP Ciepielów, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przedmiot 

zamówienia obejmuje także przeszkolenie 2 kierowców jednostki OSP w zakresie obsługi 

pojazdu i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu.  

 

1). Wymagania podstawowe:  

1.1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z 

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

uprzywilejowanych.  

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

1.3. Pojazd powinien spełniać minimalne  „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 

wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie 

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

Rozporządzenie  zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r 

1.4. Samochód musi posiadać:  

• 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,  

• aktualne świadectwo homologacji typu podwozia,  

• wyciąg ze świadectwa zgodności.  

• kartę pojazdu,  

• instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,  

• książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,   

• świadectwo spełniania aktualnej normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający 

normę emisji spalin min. - EURO 6. 

• dwa oryginalne kluczyki,  

• komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu.  

1.5. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min.2016.  

 

2). Podwozie z kabiną: 

2.1. Maksymalna masa rzeczywista  samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd 

z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – max. 16 000kg. 

2.2. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210 kW. 

2.3. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min. 2016 r.. 

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

z: 

• przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych i trenowych; 

• blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej  oraz międzyosiowego; 
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• na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła  podwójne; 

• skrzynia biegów-manualna ,6 biegowa+ wsteczny; 

• napęd stały osi przedniej; 

• system  ABS- z możliwością odłączenia podczas  jazdy w  terenie; 

• światła do jazdy dziennej, 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   

Kabina wyposażona w : 

• klimatyzację; 

• indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy; 

• niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym 

silniku; 

• reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony; 

• 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; 

• lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony; 

• lusterko rampowe- dojazdowe, przednie; 

• poręcz do trzymania w tylnej części kabiny; 

• wywietrznik dachowy; 

• centralny zame;k  

• listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do 

kabiny załogi; 

Kabina wyposażona dodatkowo w: 

• uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń; 

• 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. 

2.8. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem  

łatwozmywalnym,  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 dla kierowcy i dowódcy. 

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: 
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• sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym 

• sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym  

• Zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „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); 

• 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 zespoloną z podświetlanym  napisem „STRAŻ” z głośnikiem, i dwie 

wyprofilowane, ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży lampy 

niebieskie  LED, oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne w nadbudowie górnej 

• dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.  

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

opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży.   

• oraz „fala świetlna” LED 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. 

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, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych. 

Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu, zamontowane do stałego przewożenia 

w pojeździe pożarniczym. Wyklucza się przewożenie koła na dachu pojazdu i montaż koła pod 

podwoziem pojazdu. 

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. 

 

3). Zabudowa pożarnicza. 
3.1. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3350mm - 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 

(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 , 

podwójne 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. 

3.5. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: 

• oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w 

kompozytowe balustrady boczne (min3szt na stronę); 

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

przy pojeździe; 

  bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu, w czasie akcji ratowniczej. 

• oświetlenie powierzchni dachu,  typu LED; 

• oświetlenia włączane 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  i 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. 

800mm,  wyposażona w półki z regulacją wysokości. Wymagane wykonanie i zamontowanie 
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dużych obrotowych regałów w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, 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. 

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 z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże 

ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. 

3.12. Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana 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 m3, 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 kompozytowych, 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. 

3.17. Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny 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 1,5m; 

• 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: 

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. 
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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. 

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; 

• wyłącznik silnika pojazdu; 

• kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik; 

• 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  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie 

pracy autopompy.  

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. 

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. 
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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 230V z agregatu prądotwórczego; 

• 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; 

• oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) 

obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno 

(zasięg min 50m); 

3.31. Pojazd musi być wyposażony w :  

• 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). Wyposażenie. 

4.1. 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.  

4.2. 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 

4.3. Samochód należy doposażyć w  : 

• z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o 

długości min. 25m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej lub w 

pokrowcu. 

 

5). Oznaczenie. 

5.1. • Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy - “OSP + nazwa + herb 

gminy Ciepielów 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. 

 

6). Ogólne. 

6.1. Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy co 

najmniej: Gwarancja podstawowa na samochód  - min. 24  miesiące, gwarancja na  zabudowę 

pożarniczą – min.24 miesiące. 

za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 
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ZAŁĄCZNIK NR I.1 
 
ZAMAWIAJĄCY:   
Gmina Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,  
tel/fax. (48) 37 88 080,  
e-mail: inwestycje@ciepielow.pl      
 

 
 

OFERTA  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 
„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W CIEPIELOWIE” 

 

1.  WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę: 

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

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

NIP/PESEL …………………….……………….., KRS/CEiDG ………………………………….…………… 

adres.......................................................................................................................................................... 

województwo …………………………………. 

tel. .................................................... e-mail: ……………………………… 

REGON ........................................................     

(adres do korespondencji .............................................................................................................. 

tel. .................................................. e-mail: ……………………..…………) 

upełnomocniony przedstawiciel 

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

2.  Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy1: 

2.1.    wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto .................................................... 

         ……………………………………………………………………………………………..  złotych; 

w tym podatek VAT ……….% w wysokości……………………………………………………….  

2.2.  dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną                 

w pkt 3.7. SIWZ, o …..………….. (liczbę) miesięcy .  

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  

(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

4.  Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców 2: 

1)  ........................................................... (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 

-  ............................................................................................; 

-  ............................................................................................; 

                                                 
1 Informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ 
2 Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt 5 

mailto:inwestycje@ciepielow.pl
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2)  ............................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 

-  ............................................................................................; 
-  ............................................................................................; 
3)  ........................................................... (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-  ............................................................................................; 
-  ............................................................................................; 
4)  ........................................................... (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-  ............................................................................................; 
-  ............................................................................................; 
5)  (…) 

6.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 60 dni od dnia podpisania 
umowy.  

7.  Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

8.  Wadium w wysokości 10.000,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w formie …………… 
……….……………… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr 
…………………………………………………………..…………………………….); 

9.  Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr I.5 do SIWZ 
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do 

SIWZ; 
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 
4) wypełniona Tabela informacyjna, wg załącznika nr I.3 do SIWZ. 

5) .................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Ofertę sporządzono dnia .......................... 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR I.2 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
O  BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr RPORiI 271.44.2016 pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w 

Ciepielowie” 

 

ja/my (imię nazwisko) …..……………………………………………………………………………………….. 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

I. jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że nie 

podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności wymienione 

w pkt 5.1. SIWZ. 

 
dnia .......................... 
                   .............................................................................. 
                                              Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

II. oświadczam/ my, iż Podwykonawcy3 wymienieni w pkt 5 oferty, nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności wymienione w pkt 5.1. SIWZ. 

  
 
dnia .......................... 
 
                   .............................................................................. 
                                                   Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
dnia .......................... 
       

              .............................................................................. 
                                                  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 
 
3 Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II    



„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie” 

ZAŁĄCZNIK NR I.3  (załącznik nr …..  do umowy) 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr RPORiI 271.44.2016 pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla 

OSP w Ciepielowie” przedstawiam/ my: 

T AB E L Ę  I N F O R M AC Y J N Ą  
 

L.P 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ, PROPOZYCJE 
WYKONAWCY* 

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1.1 Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o 
ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 

  

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

1.3 Pojazd powinien spełniać minimalne  „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w 
jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -
Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i  Rozporządzenie  zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r 

 

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   

 

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 000kg 

 

2.2 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210kW  

2.3 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min.2016 
 
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 trenowych 

 blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej  oraz międzyosiowego 

 na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   podwójne 

 skrzynia biegów-manualna ,6 biegowa+ wsteczny 

 napęd stały osi przedniej 
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POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ, PROPOZYCJE 
WYKONAWCY* 

 system  ABS- z możliwością odłączenia podczas  jazdy w  terenie–sposób odłączania w gestii Wykonawcy  

 światła do jazdy dziennej ,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   
Kabina wyposażona w : 

 klimatyzację 

 indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy 

 niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku 

 reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony 

 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 

 lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony 

 lusterko rampowe- dojazdowe, przednie  

 poręcz do trzymania w tylnej części kabiny 

 wywietrznik dachowy 

 centralny zamek  

 listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi 
 
Kabina wyposażona dodatkowo w: 

 uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. 

 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 

 

2.8 Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem  
łatwozmywalnym,  
 o zwiększonej odporności na  ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.  
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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 dla kierowcy i dowódcy 

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  

 Zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „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 
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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) 

 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” z głośnikiem, i dwie wyprofilowane, ukształtowane opływowo  
z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży  lampy niebieskie  LED, oraz zamontowane dwie lampy 
dalekosiężne w nadbudowie górnej 

 dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.  

 Na ścianie tylnej pojazdu , w narożach wyprofilowane   dwie lampy   niebieskie ukształtowane opływowo 
z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży.   

 oraz „fala świetlna” LED 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 

 

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 
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elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. Instalacja elektryczna musi współpracować 
z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. 

2.17 Ogumienie uniwersalne, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych  
Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu, zamontowane do stałego przewożenia w 
pojeździe pożarniczym. Wyklucza się przewożenie koła na dachu pojazdu i montaż koła pod podwoziem 
pojazdu 

 

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-3350mm-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 (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 , podwójne 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. 

 

3.5 Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: 

 oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe 
balustrady boczne (min3szt na stronę) 

 zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami,  do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe 
  bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu, w czasie akcji ratowniczej. 

 oświetlenie powierzchni dachu,  typu LED 
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 oświetlenia włączane 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  i 
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.800mm,  wyposażona w półki z regulacją 
wysokości. 
Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych regałów w przednich skrytkach nadwozia po obu 
stronach, 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 

 

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 z rolkami  na 
drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice 
itp. 

 

3.12 Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana 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 m3, 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.  
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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 kompozytowych, 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. 

 

3.17 Układ wodno-pianowy  wyposażony w  automatyczny  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 1,5m 

 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: 
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: 
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 nasada wodna zasilająca kolor niebieski 

 nasada wodna tłoczna kolor czerwony 

 nasada środka pianotwórczego kolor żółty 

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 

 wyłącznik silnika pojazdu 

 kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik 

 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  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie pracy 

autopompy  

 

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 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 
napięciem  24V, wyposażone w soczewki zapewniające  szerokie rozproszenie światła.  

 maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i 230V z agregatu prądotwórczego 
 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 
 oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i 

pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m) 

 

3.31 Pojazd musi być wyposażony w :  

 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 

 



„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie” 

 

 

 

 

L.P 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ, PROPOZYCJE 
WYKONAWCY* 

IV.                            WYPOSAŻENIE  

4.1 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  

 

4.2 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 

 

4.3 Samochód należy doposażyć w  : 

 z przodu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum -8ton z liną o długości min. 
25m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej lub w pokrowcu 

 

V.                             OZNACZENIE  

5.1  Wykonanie napisów na drzwiach kierowcy i dowódcy - “OSP + nazwa + herb gminy Ciepielów 
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 

 

VI.                                  OGÓLNE  

6.1 Gwarancja podstawowa na samochód  - min. 24  miesiące 
 Gwarancja na  zabudowę pożarniczą – min.24 miesiące  

 

 

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) 

 
    *- Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy PZP, a mają jedynie  za zadanie sprecyzować oczekiwania   
techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego  
samego poziomu jakościowego,  merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak  produkty opisane w przedmiocie  zamówienia. 
 
  *- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy 
rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia  o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione  
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w tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, 
na Wykonawcy spoczywa obowiązek  udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym 
dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z  rozwiązaniami/produktam i wskazanym przez 
zamawiającego. Z porównania musi  jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub  lepszy od 
rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych 
do oferty - nazwę rozwiązania/   produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/produktów, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne  oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie 
równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań  Zamawiającego  przedstawionych w SIWZ. 
 
 
 
dnia .......................... 
 
 
 
 
                                              …………............................................................................... 
                                            Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR I.5  
Projekt umowy  

 
Umowa nr……..2016 

zawarta w dniu ......................................... 2016 r. 
 

pomiędzy Gminą Ciepielów z siedzibą w Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Wójta Gminy Ciepielów – P. 

Artura Szewczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Grażyny Szczodrej,  

a  

........................................................................... zamieszkałym w ………….…………………………… 

przy ul………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………, z siedzibą w …………………………………………………………. przy 

ul…………………………………….. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ………………………………, REGON ……………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ………………………………………………..........  

 

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – z późn. zm.).  

 

§ 1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do sprzedaży Zamawiającemu na cele ochrony 

przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w 

Ciepielowie, marka (....................), typ (......................),rok produkcji (..........), w ramach realizacji 

zadania „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie”, zaś Zamawiający 

zobowiązuje się ww. pojazd nabyć za cenę i na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz 

zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  

 

§ 2. Termin wykonania i sprzedaży przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.11.2016 r. 

 

§ 3. 1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto ............................. złotych, 

słownie: ........................................................................................................................................złotych.  

2. Podatek VAT w wysokości .............. tj. (..................... ) złotych, 

sł...................................................................................................................................................złotych.  

3. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ....................... złotych, 

słownie...........................................................................................................................................złotych.  

4. Kwota o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 4.1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 przelewem 30 dni od daty 

otrzymania faktury wystawionej na Gminę Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, NIP: 

509-00-66-702, na rachunek wskazany przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru faktycznego 

pojazdu. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2. Płatnikiem faktury, o której mowa w ust. 1 będzie Gmina Ciepielów.  

3.Odbiór faktyczny nastąpi w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą podczas 

odbioru techniczno-jakościowego.  

 

§ 5.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno 

- jakościowego samochodu. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno -  jakościowego w ciągu 2 

dni od daty zawiadomienia. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić 

później niż termin dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy. Strony dopuszczają 

zawiadomienie w formie faxu.  
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2. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o 

którym mowa w ust. 1.  

3. Odbioru techniczno - jakościowego dokonają pełnomocnicy Zamawiającego w ciągu 2 dni 

roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.  

4. Odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie 

strony umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W 

takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień 

dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony 

samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr ....... do niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim 

przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w 

załączniku nr ....... do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i 

podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i 

odstąpienia od umowy.  

7. Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Odbioru faktycznego 

samochodu dokonają pełnomocnicy Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika 

Wykonawcy. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

8. Przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu, 

odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego, w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z 

przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go 

odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany 

przez obie strony umowy.  

9. Z chwilą odbioru technicznego samochodu przez Zamawiającego, przechodzą na niego wszelkie 

korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

pojazdu.  

10. Protokół odbioru technicznego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.  

 

§ 6.1. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i 

zgodność z odnośnymi normami oraz z załącznika nr ...... do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres ........ 

miesięcy i rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.  

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty faktycznego odbioru przedmiotu 

umowy.  

4. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez 

serwis Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy. Czas reakcji serwisu - do 48 godzin od daty zgłoszenia w 

formie fax-u. Do czasu, o którym mowa wyżej, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.  

5.Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z 

warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji. Postanowienia niniejszego 

ustępu nie naruszają zapisów ustępu 4.  

6. Koszty dojazdu, pobytu i powrotu związane z naprawą gwarancyjną pokrywa Wykonawca.  

 

§ 7. Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:  

1) wyciąg ze świadectwa zgodności;  

2) kartę pojazdu;  

3) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;  

4) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia;  

5) świadectwo spełniania aktualnej normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający  

normę emisji spalin - EURO 6;  
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6) świadectwo dopuszczenia pojazdu i wyposażenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze  

Ochrony Przeciwpożarowej;  

7) aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.  

8) dwa oryginalne kluczyki;  

9) komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu.  

 

§ 8.1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w 

umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 

ust. 3 za każdy dzień opóźnienia.  

3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie 

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

formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu 

w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie w wydaniu samochodu przekroczy 4 tygodnie. 

Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości żądania kary umownej, o której mowa w ust.2.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie 

określonym w § 6 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości brutto 

przedmiotu umowy określone w §3 ust.3 za każdy dzień opóźnienia.  

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

umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 

odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.  

6. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, 

zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.  

7. Jeżeli, któraś ze stron odstąpi od realizacji zawartej umowy z winy drugiej strony poniesie kary 

umowne w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 3 i zapłaci je 

drugiej stronie, z wyłączeniem okoliczności określonych w § 11 ust. 1 pkt 1.  

 

§ 9. Strony wyznaczają swoich pełnomocników odpowiedzialnych za realizację umowy oraz  

upoważniają do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego:  

1) ze strony Zamawiającego .........................................................  

2) ze strony Wykonawcy ...............................................................  

 

§ 10. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień faktycznego odbioru przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego określonym w § 5 ust 7.  

 

§ 11.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uwzględniających odstąpienie.  

 

§ 12. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy prawa odnoszące 

się do przedmiotu umowy.  

 

§ 14. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.  

 

§ 15. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

§ 16. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będą poddawane rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  

…………………… ……………………….
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ZAŁĄCZNIK NR II.1 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
składane na podstawie art. 24 ust. 11  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych                                     

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr RPORiI 271.44.2016 pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w 

Ciepielowie” 

 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że4: 

 nie należę/my do grupy kapitałowej5 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 Wykonawcami, którzy złożyli w 

niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;  

 należę/my do grupy kapitałowej5  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 Wykonawcami, którzy złożyli                  

w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między nami 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do 

niniejszego oświadczenia. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

  

 
dnia ......................... 

 
 
                  .............................................................................. 
                                        Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 
 
 
4 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
5 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się 

przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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ZAŁĄCZNIK NR III.1 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15) 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych                                       

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr RPORiI 271.44.2016 pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w 

Ciepielowie” 

 

ja/my (imię nazwisko) 

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

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) .................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie / 

nas6: 

  nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu       

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo  

  wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                         

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy pzp 

przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia                       

w sprawie spłat tych należności. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
dnia .......................... 
 
 

                          ................................................................................. 
                                       Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
6Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
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ZAŁĄCZNIK NR III.2 
 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22) 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych                                       

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr RPORiI 271.44.2016 pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w 

Ciepielowie” 

 

ja/my (imię nazwisko)  

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

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) .................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie / 

nas nie orzeczono  tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 
dnia .......................... 
 
 
 

                                 ................................................................................. 
                                   Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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