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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA DOSTAWĘ  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm. )- zwanej 
dalej „ustawą” 

NA „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP  w Samborowie” 

 
Nazwa Zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  SAMBOROWO 
NIP:     NIP  7412123230 

Miejscowość   SAMBOROWO 
Adres:    ul. Szkolna 6A,  14- 100 Ostróda 
Strona internetowa:  http://bip.gminaostroda.pl/ 
Telefon:                                      601 663 026 
 
Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 8.00 do 13.00 
 
 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Nr pozycji rejestru zamówień publicznych: ZP.271.1.2020.OSP 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.gminaostroda.pl/


Zamawiający:  Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowie 

Przetarg nieograniczony: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowie” 

 

 -------------------------------------------- 

Strona 2 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

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

publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP  
w Samborowie” 
 
 
Kod CPV: 34144210-3 wozy strażackie 
 
Opis przedmiotu zamówienia:   
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- 
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie tj.  średni samochód ratowniczo- gaśniczy 
silnikiem wysokoprężnym spełniającym obowiązujące normy w zakresie czystości spalin. Samochód z 
napędem 4x4. Samochód wyposażony w zbiornik wodny 2,5-3 m3 i autopompę dwuzakresową o 
wydajności 2400 l/min. Wyposażony w maszt oświetleniowy.  
 

 
Zakres zamówienia: 
 
Według załącznika Nr 1 do SIWZ – Wymagania zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego dla OSP w Samborowie” 
 
1. Równoważność:  

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak towarowy, 
patent lub pochodzenie produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w 
dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania 
równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako 
rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 
gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które 
by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o 
właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie 
z art. 30  ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez 
niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających wynikających z art. 67 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Rozdział 4. Oferty wariantowe 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

Rozdział 5. Umowy ramowe  

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 

Rozdział 6. Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 30 września 2020r.  

 

Rozdział 8. Informacja o podwykonawcach 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić we wzorze oferty (załącznik nr 5) część zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

 

Rozdział 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                         i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania 

oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność                        z  oryginałem 

wszystkich dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; 

fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed 

zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy                    

z warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 13 SIWZ winien spełniać co najmniej 

jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

 

3. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy 

zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 

a) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

 oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi 
posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania; 
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 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

 wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich 
partnerów; 

b) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w 
całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 

konsorcjum. 

c) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy   Pzp, 
(Załącznik Nr 3 do SIWZ); 

 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 

nr 2 do SIWZ) 

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

 

Rozdział 10. Procedura odwrócona  

 

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział 11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich [ PLN ].  

 

Rozdział 12.  Warunki udziału w postępowania oraz podstawy wykluczenia z postepowania 

 
12.1.  Podstawy wykluczenia: 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.  
 
12.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu. 
 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 
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3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.  
 
3.1 W zakresie dysponowania potencjałem technicznym: 
 Zamawiający nie określa szczególnego sposobu oceny. 
 
3.2 w zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia:  
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu oceny. 
 

3.3 w zakresie kadry technicznej: 
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu oceny. 
 
12.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie  
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach stanowiących 
załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ,  
 
12.4  Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 
 
12.5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postepowaniu zgodnie z art. 
86 ust. 5 ustawy  składa stosownie do treści art. 2 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innymi 
Wykonawcy nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu. (załącznik Nr 2) 
 

Rozdział 13.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

 
13.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 
12.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 
12.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu  wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty:  
 

a) Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu – załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.  

 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówieni podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w Formularzu oferty. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Formularzu oferty- 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
 
13.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na 
stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, 
terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie                                 
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty 
jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 
 
 
13.4. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum): 
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia; 
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie 
prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 
c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału               w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń 
oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 
f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości 
przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia 
łącznie lub każdego z osobna. 
 
 
13.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania             o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

 

13.6. Inne dokumenty niewymienione w ust. 3.1., które należy złożyć wraz z formularzem ofertowym.  

 
1) Wraz z ofertą należy złożyć szczegółowy opis oferowanego samochodu w zakresie potwierdzenia, 
że odpowiada on wymaganiom Zamawiającego, określonym w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w 
ofercie produkt równoważny, to  opis musi zawierać dokładny opis techniczny oferowanego 
zamiennika. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z ogólnodostępnych  

dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie. 

4) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania 

wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo. 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
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Rozdział 14. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

Rozdział 15. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

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

3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania oferta. 

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

 

Rozdział 16.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 

uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający oraz wykonawca przekazują zawsze pisemnie lub drogą elektroniczną 
(osp.samborowo@interia.pl ) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oświadczenia, o którym mowa  w art. 25a uPzp, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo Samborowo ul.Szkolna 6A 14-

100 Ostróda. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: (osp.samborowo@interia.pl )  Wszelkie 

zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają 

na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku nie 

otrzymania potwierdzenia domniemywa się, że korespondencja została dostarczona skutecznie.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

9. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się:  

  Krzysztof Ruczyński 

 Telefon kontaktowy dla celów przesyłek kurierskich 601 663 026 
 

 

mailto:osp.samborowo@interia.pl
mailto:osp.samborowo@interia.pl
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Rozdział 17.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
2. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6  do SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby 
podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.  
3. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię 
poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę 
prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
4. Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych 
kolejnych numerów. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Dokumenty w języku 
obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. Stwierdzone przez Wykonawcę w tekście oferty – przed jej złożeniem – omyłki pisarskie i 
omyłki rachunkowe poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści lub wartości (kwoty) i 
wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i 
zamieszczenie daty dokonania poprawki. 
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:  
a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera 
wiodącego.  
b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty w ORYGINALE lub 
kopii poświadczonej notarialnie.  
8. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w rozdziale XIII niniejszej SIWZ 
zaleca się aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty.  
Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy badaniu ofert.  
9. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4  Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem                          i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
10. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opisanej 
wg wzoru: 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowie ul. Szkolna 6A 14-100 Ostróda   

oferta na   
„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Samborowie” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
                                                            07.07. 2020r. godz. 10:30  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.  
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
13. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która na jednej 
stronie musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie „Zakup średniego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie”. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 
oświadczenia o wycofaniu oferty oraz podpis Wykonawcy opatrzony pieczęcią. 
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14. W przypadku zmiany oferty lub złożenia nowych dokumentów przez Wykonawcę, Wykonawca 
składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając rodzaj i zakres tych zmian lub składa 
nowe dokumenty. Oświadczenie o zmianie oferty, zmienioną ofertę lub nowe dokumenty wykonawca 
umieszcza w zamkniętej kopercie, która na jednej stronie musi zawierać nazwę i adres 
zamawiającego oraz oznaczenie „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie” oraz dopiski „nie otwierać przed dniem 07.07. 
2020r. godz. 10:30” i „zmiana oferty”. 
15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
16. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej zobowiązanie do realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu 
zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy oraz czas obowiązywania 
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, jak również czas 
trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019poz. 1010, z późn. zm.), jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy – Pzp. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek oznaczyć te informacje (dokumenty) klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako 
jawna. 
 

 

 

Rozdział 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, OSP Samborowo ul. Szkolna 6a, 
Samborowo, 14-100 Ostróda 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 07.07.2020r., godz. 10:00 (czasu lokalnego). Otwarcie 
ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego 
na dzień: 07.07.2020r. godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego w  OSP Samborowo ul. 
Szkolna 6A, 14-100 Ostróda 

3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy.  
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, 

którego oferta będzie otwierana, a także informację dotyczącą ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

-  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
-  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 

 

Rozdział 19.  Opis sposobu obliczania ceny 
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1. Cenę należy określić w złotych polskich, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący 
podatek VAT (procentowo), cenę brutto (cyfrowo i słownie) z dokładnością do grosza (do dwóch 
miejsc po przecinku). 

2. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, opusty. 

4. Zaoferowana w złożonej ofercie cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu   
rzeczowego ustalonego w SIWZ nie będzie podlegała waloryzacji.  

5. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający będzie 
postępował zgodnie z art. 90 ustawy PZP.  

    

Rozdział 20.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego tj.:  

- „Łączna cena ofertowa brutto” – C 
- „Gwarancja”  – G 
- „Parametry techniczne” – P 

 
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

 Łączna cena 
ofertowa 

brutto 
60% 60 

                                   Cena najtańszej oferty 
C = ----------------------------------------- x 100 x 60% 

                                   Cena badanej oferty 

Gwarancja   40% 40 
                  Ilość miesięcy z badanej oferty 
    G  =      ------------------------------------------     x 100  x  40 %  

                        Największa ilość miesięcy 

RAZEM 100% 100  

 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + G 

gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”, 

    
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 

 

5. Ocena punktowa w kryterium Gwarancja dokonana zostanie na podstawie liczby miesięcy 
wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, 
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który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 m-ce zostanie odrzucona. W przypadku podania 
przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy (4 lata) do wzoru zostanie 
podstawiony okres 48 miesięcy. 

 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

 

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

 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

 

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty   w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje drogą elektroniczną wszystkich 
Wykonawców  o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a                       w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera 
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, zamawiający uznał 
za niewystarczające. 

3. miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę drogą 
elektroniczną i odrębnym pismem . 

4. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez 
Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy.    

5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona                 i 
nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w 
realizację zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów,                                 z 
zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. 

8. 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 na podstawie art.94 ust.3 ustawy Pzp wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.                                                                                     

9. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
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Rozdział 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Rozdział 23. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załączniku Nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy. Zamawiający działając   w oparciu 

o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które 

mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do 

treści złożonej oferty: 

1) parametrów technicznych podzespołów, elementów wyposażenia  stanowiących przedmiot 
zamówienia – w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji 
lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie 
zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowane w 
ofercie urządzenia,  

2) wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy 
założeniu, ze cena netto pozostaje bez zmian.   

3)  zmianę danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, 
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych, 
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 
6) zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej. 
 

Rozdział 24. Inne informacje 

 

1. Nie przewiduje się: 

1) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

3) zawarcia umowy ramowej, 
4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
2.     Jawność postępowania. 
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne 
po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. 
ustawy będzie nieskuteczne. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie 
(por. art. 86 ust. 4 ustawy). Informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny i porównania 
ofert oraz wyboru kontrahenta, nie będą ujawnione oferentom oraz innym osobom oficjalnie nie 
związanym z przebiegiem przetargu aż do chwili ogłoszenia wyboru oferenta.  
2)  Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem 
Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.  
3) Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych 
zasad:  
a) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania.  
b) Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty.  
c) Bez zgody Zamawiającego Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może 
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert.  
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4) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem Wnioskodawcy będzie z 
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 
dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym Wnioskodawcę i wskaże sposób,     w jaki mogą być 
one udostępnione.  
5) Jeżeli udostępnienie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez Wnioskodawcę sposobem udostępnienia lub 
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokryje Wnioskodawca.  
3. RODO 
 

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /OSP Samborowo ul. Szkolna 6A, 14-100 
Ostróda/; osp.samborowo@interia.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.2020.OSP 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  
 

Zgodnie z art. 8a ust 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 
1)  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
 

 

mailto:osp.samborowo@interia.pl
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Rozdział 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też 

postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  

 

Rozdział 26.  Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1 do SIWZ -Wymagania zamawiającego dla średniego samochodu                                                   
ratowniczo- gaśniczego  dla OSP Samborowo. 
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do                  
grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 3 do SIWZ -  Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia  określonych w art. 24   
ust. 1 pkt 12-23 Pzp  
Załącznik Nr 4  do SIWZ-  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu  
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oferty 
Załącznik Nr 6 do SIWZ -Projekt umowy 
Załącznik Nr 7 do SIWZ-Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 

SIWZ sporządził: 

 

…………………………… 

 

        

SIWZ sprawdził: 

 

……………………………         Zatwierdził: 
 
        .……………………………… 
             (podpis kierownika jednostki) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Nr pozycji rejestru zamówień publicznych: ZP.271.1.2020.OSP 
_________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
(Nazwa i adres wykonawcy)  
 
                                                        

O ś w i a d c z e n i e  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej UPZP 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, składając Ofertę w przetargu nieograniczonym 
pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowie”  
oświadczam, że:  
**  nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. 2020 poz. 1076./, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 UPZP, 

**   przynależę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2020 poz. 1076./, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 UPZP, co następujący wykonawca/y: 

 

 
Lp. 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1.  
 

 

2.  
 

 

 
Data ____________ _____________________________________ 

(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
* - nie potrzebne skreślić 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. 
Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
UWAGA: 
1) Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej innej niż wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty 

w postępowaniu, to składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i 

nie wypełnia tabeli. 

2) Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne 

oferty w postępowaniu, to składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i 

wypełnia tabelę, podając dane tych wykonawców. 

W tym przypadku wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innymi wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
Nr pozycji rejestru zamówień publicznych: ZP.271.1.2020.OSP 
 
  Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowo”  (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Samborowie  oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 

ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

       …………………………………… 

 

 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU   WARUNKÓW UDZIAŁU  

W  POSTEPOWANIU 
 
Nr pozycji rejestru zamówień publicznych: ZP.271.1.2020.OSP 
 
Wykonawca: 
 
……………………………………… 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
…………………………… 

……………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: UPZP),  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowie”   

prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Samborowie 
oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

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

12.2 SIWZ  

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

(podpis*) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

                         …………………………………………(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  WZÓR OFERTY  
 

 
Zamawiający …… 

         
 
 

 
OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia 
publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP  
w Samborowie”   
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
1. CENA OFERTOWA BRUTTO  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
 
słownie złotych: …..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 
Cena ofertowa netto  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
 
słownie złotych: …..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Okres gwarancji:……………………………………….. 
 
1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia zawiera cenę obejmującą  
     wszystkie koszty dostawy. 
1. Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ustalonym w SIWZ 

    2)  akceptujemy warunki płatności; 
    3)  zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ  
      i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 
    4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania  
     zamówienia; 
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu  
    zamówienia podany przez Zamawiającego; 
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu  
     składania ofert; 
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części   
    zamówienia: 

a) ….. 
b) ….. 
c) ….. 

 8) polegamy na potencjale technicznym*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia* lub 
zdolnościach finansowych* innych podmiotów.  
Następującym podmiotom trzecim zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 

   a)  …… 
   b)  …… 
   c)  …… 

 
2.  W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia 
    umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

      Oferta została złożona na …………………….. stronach 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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o oferty dołączono następujące dokumenty – (wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz 
załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, oraz kopii wniesienia wadium): 

     

    

     

     
     
Nazwa i adres WYKONAWCY : 
.................................................................................................................................................................
................................................................................ 
NIP .......................................................    
REGON .................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................. 
Strona internetowa Wykonawcy : 
....................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
.................................................................................................................. numer telefonu: (**)  
Numer faksu:………………………………. (**) 
e-mail             ................................................................................................ 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą** (właściwe zaznaczyć)  TAK □      NIE □   
 
** Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 
    Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych: 
    1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
    2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 
milionów euro. 
    Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych: 
    1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
    3) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 
milionów euro. 

 
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ                 UMOWA PROJEKT  

 
 

UMOWA nr  

Zawarta pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną Samborowo reprezentowaną przez: Prezesa  
Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo– ……………….. i Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej  
Samborowo –………………………, 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………… 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
 
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy             z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze 
zm.) oraz wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

„Zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowie”   w 
zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 
ofercie WYKONAWCY.  

2. W ramach przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać, przenieść na 
ZAMAWIAJĄCEGO własność i wydać mu: średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz                        
z wyposażeniem- 1 szt., zwany dalej ”przedmiotem umowy” spełniający wymagania techniczne, 
parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.  

 
§ 2 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy brutto wynosi … zł. (słownie: 

… złotych), w tym podatek VAT … zł (słownie: … złotych). 
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 

30 dni  od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po 
uprzednim odbiorze końcowym samochodu potwierdzonym protokołem podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 

 
§ 3 

 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania  dostawy, będącej przedmiotem umowy, w 

terminie do 30 września  2020r . 
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem odbioru techniczno-jakościowego 

przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust.1 w siedzibie WYKONAWCY oraz dokonaniu 
jego odbioru końcowego.  

3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 4 ust. 2. 

§ 4 
 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE  

1. WYKONAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się okazać samochód na 
własny koszt w siedzibie WYKONAWCY. Odbiór końcowy samochodu odbędzie się w siedzibie 
WYKONAWCY. 

2. Odbioru końcowego dokona dwóch uprawnionych przedstawicieli  ZAMAWIAJĄCEGO, w 
obecności co najmniej jednego pełnomocnika WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół 
odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału: 1 egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY. 
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3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno – jakościowego                
w siedzibie WYKONAWCY lub PRODUCENTA,.WYKONAWCA zgłosi swoją gotowość do tego 
odbioru co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno – jakościowego dokona 
dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu minimum 1 dnia roboczego. WYKONAWCA 
zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-
jakościowego. Dopuszcza się zawiadomienie mailowo, adres e-mail: osp.samborowo@interia.pl   

4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji 
dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, 
funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. 
Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 
egzemplarzach, 1 egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY oraz 
podpisanym przez obie strony protokołem.                            

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że przedmiot umowy nie 
jest zgodny z ofertą WYKONAWCY lub posiada wady, WYKONAWCA zobowiązuje się do 
niezwłocznego usunięcia niezgodności lub wymiany samochodu na wolny od wad. W takim 
przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o 
stwierdzonych niezgodnościach, 1 egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla 
WYKONAWCY. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od 
umowy. 

6. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń, dla 
przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 3 osób), odbędzie się w siedzibie 
WYKONAWCY, w terminach uzgodnionych w protokole odbioru końcowego. Protokół z 
przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 
egzemplarzach, 1 egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 
 
 
 

§ 5 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Do dostarczonego samochodu, będącego przedmiotem umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się 
dołączyć: 

1) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 
2) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej 

umowy, 
3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu, 
4) wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy, 
5) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju, 
6) świadectwo dopuszczenia sprzętu wydane przez CNBP lub odpowiadający mu dokument 

wymagany obowiązującym prawem, 
7) aktualne świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu bądź decyzję  zwalniającą z 

homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy  zgodnie z ustawą z 
dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 poz. 110).  

 
 

§6 
GWARANCJA I SERWIS 

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy … miesięcy gwarancji, zgodnie 
ze złożoną ofertą w dniu … .  

2. Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 
ust. 2 umowy. 

3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu 
przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie e-mail. WYKONAWCA pokrywa 
koszty dojazdu, powrotu, zakwaterowania oraz wyżywienia serwisantów. 

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do 
momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu. 

mailto:osp.samborowo@interia.pl
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5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu                     
w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania 
samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na 
warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJACYM, a WYKONAWCĄ. 

6.  ZAMAWIAJĄCY może wykorzystać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 7 

  KARY UMOWNE 
1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto 
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie przewyższającej jednak 20% wartości brutto umowy, 
o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie dostawy przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie ZAMAWIAJĄCY ma prawo 
odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w § 7 ust. 3. 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 w terminie 14 dni od upływającego okresu opóźnienia 
określonego w zdaniu pierwszym 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po jego stronie, 
obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
umowy. 

4. Jeżeli WYKONAWCA, dopuści się opóźnienia w przeszkoleniu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, 
w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 4 ust. 7 niniejszej umowy, zapłaci 
ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, 
jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 
ust. 3, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,15% 
ceny brutto samochodu, którego naprawa dotyczy, na podstawie noty obciążającej wystawianej 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. 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. 

7. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę WYKONAWCA może żądać od ZAMAWIAJĄCEGO 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                    
o tym okolicznościach.  

§ 8 
  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej 
umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: oferta WYKONAWCY, SIWZ, 
odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 
inne dotyczące przedmiotu zamówienia. 

 
§ 9 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego                                 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

3. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie:  
1) parametrów technicznych podzespołów, elementów wyposażenia stanowiących przedmiot 

zamówienia – w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia 
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produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego                     w ofercie) 
konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż 
parametry zaproponowane w ofercie urządzenia,  

2) wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy 
założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian.   

3) zmianę danych WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO przez zmianę nazwy firmy, adresu 
siedziby, 

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych, 
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, a także wytycznych 
instytucji współfinansującej, 

6) zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej. 
 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 10 
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 
WYKONAWCY z dnia … . 

§ 11 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO oraz 1 egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ                  
                                                                                                                    

ZOBOWIĄZANIE  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia (wzór) 
 



Zamawiający:  Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowie 

Przetarg nieograniczony: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Samborowo” 

 

 -------------------------------------------- 

Strona 25 

 

Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……………………… 
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie) 

 
działający w imieniu .............................................................................................................. 

(wpisać nazwę i adres podmiotu)  

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego pn. 
……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…… 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp udostępniamy Wykonawcy  

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

nasze zasoby w zakresie: 

1) zdolności zawodowych *) 

2) zdolności technicznych *) 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej*)  

W celu udowodnienia, że Wykonawca, będzie dysponował udostępnionymi zasobami w stopniu 
niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że stosunek łączący podmiot, który reprezentuję                               
z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych – oświadczamy, co 
następuje: 
 
1. odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentuję: 

…………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać zakres prac/czynności w wykonywaniu których będzie uczestniczył podmiot 
udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie, wpisać funkcję lub stanowisko jakie będzie 
zajmowała osoba) 
 

2. odnośnie sposobu wykorzystania zasobów podmiotu, który reprezentuję, przez Wykonawcę przy 
wykonaniu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………. 

(np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp.) 

 

3. odnośnie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję: 
……………………………………………………………………………………………… 

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.) 
 

4. odnośnie okresu udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………..………. 

(wpisać okres udziału podmiotu udostępniający swój potencjał w wykonywaniu zamówienia) 

 

 

…………………….. dnia ………….2020 roku 

                                                                                         ……………………………………………..             
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ZP/    /OSP/2020                                                                                                                                                                                                              załącznik nr   do SIWZ 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 

(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Samborowo 
L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO  PROPOZYCJE WYKONAWCY 

1 Warunki ogólne  

1.1  Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać    

wymagania: 
 

 

 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz 

z przepisami wykonawczymi do ustawy,  
 

 

 - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

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

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z 

późn. zm),  
 

 

 - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz 

Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  Służby Ochrony 

Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594). 
 

 

 - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. ( lub równoważnych) 
 

 

1.2  Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na 

terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 

2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).  
 

 

1.3  Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 

1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki 

transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej .  

Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „ OSP ………..” oraz wykona i umieści 

na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez 

zamawiającego po podpisaniu umowy. 
 

 

2 Podwozie z kabiną  

2.1 Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta  

Podwozie z roku produkcji min. 2020 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210 kW  
 

 Podać producenta, typ i model podwozia  

 oraz rok produkcji i  moc silnika . 
 

2.2  Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1). ( lub równoważnej). 
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2.3  Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). ( lub równoważnej). 
 

 

2.4  Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na 

osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez 

producenta pojazdu lub podwozia bazowego.  
 

 

2.5 Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:  

1)  dwie lampy sygnalizacyjne  koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED, po min 6 

LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane  w kompozytową 

nadbudowę dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną opływowo. Na dachu kabiny znajduje się podświetlany 

napis „STRAŻ”.  

2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej 

ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,  

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na 

wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego,  

4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) 

wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 

W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy 

oraz dowódcy.  Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla 

sygnalizacji, dźwiękowej. 

Wymagana się 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)  

5) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED 

6) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca  dowódcy i kierowcy 

 

2.6 Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:  

- układ jezdny- stały napęd 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego. 

Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów  o maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny. Koła 

wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi tylnej, obręcze kół min 22,5”  

- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory 

przechyłów 

Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości 

spalin)  spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 6  Zbiornik paliwa min.150 l .       

 

- pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu,  zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu z 

funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę. W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach 

pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z 

typów ogumienia  
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- układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.     

2.7 Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego 

pojazdu, oraz w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym 

oraz ręczne w dowolnym momencie. 

 

2.8 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku 

jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w  trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 

Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań, związanych z bezpiecznym przewożeniem członków załogi ,na tylnym 

siedzeniu, spełniające wymagania obowiązujących przepisów.m.in. dwupunktowe bezwładnościowe pasy 

bezpieczeństwa 

Siedzenia pokryte materiałem  łatwozmywalnym , o zwiększonej odporności na  ścieranie 

Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do 

aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w 

pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego 

jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub 

kabinie.  

Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. 

Dodatkowo wymaga się 

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej 

- elektrycznie sterowane lusterka główne  po stronie kierowcy i dowódcy 

- listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi 

- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej 

- wywietrznik dachowy 

- przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą  kabiny    

  zespolonej minimum 1500mm 

- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała  

- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela 

 

2.9 W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz radiotelefon przewoźny spełniający 

minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku 

nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. 

Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w 

przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.  

Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie: 

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

 sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, słownym  

 zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”,  „wysunięty maszt” 
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 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 

2.10 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 mm  

2.11 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego 

zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów  z 

zewnętrznego źródła 230 VAC,  zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie  pneumatycznym z 

sieci  zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie.  

 

2.12 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.    

2.13 Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, 

trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe ) oraz hak 

holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 10 ton. 

 

2.14 Kolor pojazdu:  

- nadwozie samochodu – RAL 3000,   

- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,  

- błotniki i zderzaki – białe 

 

2.15 Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji 

dowódcy , dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i 

latarek , oraz w reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków 

 

 

3 Zabudowa pożarnicza Propozycje Wykonawcy 

3.1 Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe 

(wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia skrytek 

wyłożone  anodowaną  gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków  gładką blachą  nierdzewną. W 

przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których 

istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.  
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3.2 Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po 

prawej stronie, w górnej części drabinki  zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w wykonaniu 

antypoślizgowym.  

 

3.3 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, 

i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w 

zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich 

zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. (wszystkie taśmy zainstalowane po 

prawej stronie skrytki) Dopuszcza się umiejscowienie ściągaczy żaluzji, po lewej lub prawej stronie skrytki w 

zależności od rozwiązań technicznych zastosowanych w skrytkach, m.in.: półek ,regałów obrotowych , palet 

pionowych obrotowych, palet poziomych. itp . 

 W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” 

„otwarte podesty” 

 

3.4 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak 

skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.  
 

3.5 Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo 

po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  skrytki.  

Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na 

całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3szt na stronę) do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w 

kompozytowe balustrady boczne.  

Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych 

kierowcy. 

 

3.6 Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.  

W kabinie zainstalowany włącznik do  załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania  oświetleniem z 

tablicy autopompy. 

 

3.7 Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie 

wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm 

konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie 

podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”.   

Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod 

wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi. 

 

Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony 

nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min.800 mm,  wyposażona w półki z regulacją wysokości. 

Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych, otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki 

w przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość  skrytki. Regały obrotowe po otwarciu 

umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej, środkowej  części nadwozia wyposażonej w półki z regulacją wysokości 

Wszystkie półki w zabudowie wykonane  w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. 
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3.8 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.   

Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z 

elementami  barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia 

aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne 

typu LED , uchwyty  na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp 

 

3.9 Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3 przy ciśnieniu 8 bar i min 400 dm3 przy  ciśnieniu 40 bar. 

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu. 

Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: 

- 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 sterowanego z panelu działka 

- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy 

- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. 

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 

-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) 

-kontrolka włączenia autopompy 

-licznik czasu-pracy autopompy 

 

W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: 

- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną 

ciśnienia pracy 

 

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

3.11 Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej  

stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.  
 

3.12 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania 

środków pianotwórczych i modyfikatorów.  
 

3.13 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie 

najmniejszej ilości zaworów.   
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3.14 Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy 

przed  zamarzaniem. 
 

3.15 W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być 

możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. 
 

3.16 Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy 

zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, 

gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.   

 

3.17 Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 3 m3   (dopuszcza się tolerancję 

wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%).Układ napełniania zbiornika z automatycznym 

zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. 

 

3.18 Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków 

pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z 

dachu pojazdu. 

 

3.19 Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75  

umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać 

zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.   

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 

 

3.20 Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 

minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia 

wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez 

względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą 

zwijanie węża. Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, 

umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza   

Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze 

stali nierdzewnej.   

 

3.21 Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l /min, z nakładką do piany oraz z 

regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.  

Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. 

 Dopuszcza się, aby zamiast zaworu odcinającego kulowego ręcznego, zamontowanego przy podstawie działka ,zostało 

zastosowane inne rozwiązanie ,umożliwiające odcięcie dopływu wody bezpośrednio ze stanowiska obsługi działka ,  

np. elektrozawór na linii do działka ,zamontowany w ogrzewanym przedziale autopompy. 

Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko 

obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, 

załączane ze stanowiska obsługi pompy.  
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3.22 Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z 

reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm  zasilany z instalacji elektrycznej 

pojazdu napięciem  24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów 

ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i 

reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. 

Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu 

masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”. 

Dodatkowo wymagane: 

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

- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania  

- możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania  masztem na różnej wysokości  

 

3.23 Samochód należy doposażyć w  :  

- instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy 

- z przodu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m,  

       z hakiem, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej 

- światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi 

- w pionową paletę  obrotową w schowku bocznym na sprzęt burzący, oraz w narzędzia, m.in :łom zwykły-1szt, łomo-

wyciągacz-1szt,młotek 2 kg i 4 kg- po 1szt, siekiera-1szt,  nożyce do drutu-1szt-zamontowane na pionowym  regale 

obrotowym 

-wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające  ,żółte, umieszczone na 

bokach poprzecznych każdego podestu. 

-Lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe-o średnicy,  min Ø 180mm-4szt, na orurowaniu aluminiowym, anodowanym,  

profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min 1800mm i średnicy rury min. Ø60mm , mocowane  z przodu  

pojazdu. 

-Szafka kabinowa  dla załogi ,zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej 

wyposażona  we wnękę  z podziałem pionowym na min 5części 

- Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu, na masce samochodu. Umieszczone 

kaskadowo  (razem-4szt) 

- przewód spiralny do sprężonego powietrza z pistoletem w schowku tylnym lub bocznym podłączony do instalacji 

pneumatycznej 

-Latarki typu Ex, zamontowane na podeście w kabinie -4szt 

 

 

4 Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem  

4.1 Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla średnich samochodów 

ratowniczo-gaśniczych” 

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia  
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5 Pozostałe warunki Zamawiającego Propozycje Wykonawcy 

5.1 Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące.   

5.2 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).   

5.3 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).   

5.4 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:  

- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia,  

- aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla 

pojazdu,  

- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o 

ruchu drogowym”.  

Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa 

 

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”. 
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