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NA DOSTAWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz  
ze specjalistycznym wyposażeniem ” 

 

 
                                                                                  ZP.271.1.2014. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:  

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostróda 
REGON:   510743255 
NIP:     741-20-90-157 
Miejscowość                14-100 Ostróda 
Adres:   ul. Jana III Sobieskiego 1  
Strona internetowa: www.bip.gminaostroda.pl 
Godziny urzędowania: 7.30-15.30 
Tel./fax.:    89 676 07 80/ 89 676 07 90 

 
 

  
 
 
CPV:   34144210-3 
 
 
 
 
 
 

 
Ostróda, 31 grudnia 2013 r. 



 

 

 

 

 

 

  

Projekt Nr UDA-RPWM.06.02.02-28-008/13-00 „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Ostróda przez zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

2 

 

 

 
 
Rozdział 1 –  INFORMACJE OGÓLNE 
Gmina Ostróda zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej 14.000 
euro i poniżej  207 000  euro, prowadzonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo 
zamówień publicznych  „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze 
specjalistycznym wyposażeniem ” 
 
  
 
Rozdział 2 –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz  ze 
specjalistycznym wyposażeniem ” 
 

1.       WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1. Samochód musi   spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą  z 

dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 

1.2. Samochód musi  spełniać  przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 

1.3. Samochód musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.  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 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). 

1.4. Samochód musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania  

w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez polską jednostkę certyfikującą  na 

podstawie rozporządzenia określonego w ppkt 1.3. Kompletne świadectwo dopuszczenia w 

formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty (dwie 

strony).  

1.5. Samochód musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, dopuszcza się rok produkcji 2013, 

posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu, bądź decyzję 

zwalniającą z homologacji na podwozie,  zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.  

 
2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

2.1. Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, 

pełnymi zbiornikami, zabudową i kompletnym wyposażeniem) - do 16 000 kg. 

2.2. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.  285 KM.   

2.3. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości 

pracy w temperaturze otoczenia od – 25o C do +  50o C. 

 
3. PODWOZIE Z KABINĄ 

3.1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, dopuszcza się rok produkcji 2013.  Podać markę, typ 

i model. 

3.2. Pojazd wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym: 4x4 – uterenowiony z: 
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 przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych i terenowych, 

 blokadą mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu, 

 blokadą mechanizmu międzyosiowego, 

 napęd stały osi przedniej, 

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

 pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi. 

3.3. Pojazd wyposażony w: 

 system  ABS- z możliwością odłączenia , 

 silnik wyposażony w hamulec silnikowy,  

 układ kierowniczy ze wspomaganiem.       

3.4. Pojazd wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający aktualne normy ochrony 

środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 5, w technologii 

selektywnej redukcji katalitycznej- SCR lub inne technologie pod warunkiem osiągnięcia 

minimum normy EURO 5.                                

3.5. Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą 

maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. 

Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, 

stabilizator przechyłów. 

Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator 

przechyłów. 

3.6. Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca podstawową obsługę silnika 

bez podnoszenia kabiny,  w układzie miejsc 1+1+4 - siedzenia przodem  do kierunku jazdy, 

Kabina wyposażona w : 

 klimatyzację, 

 indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy, 

 niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 

 reflektor  na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, 

 zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 

 uchwyty do trzymania przy każdym siedzeniu, 

 elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, 

 elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, 

 lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne), 

 lusterko rampowe- krawężnikowe  z prawej strony, 

 lusterko rampowe- dojazdowe, przednie,  

 wywietrznik dachowy, 

 lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 

 schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, 

Kabina wyposażona dodatkowo w: 

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

 uchwyty na aparaty  nie powinny zmniejszać  przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni  

siedziska,  

 odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 
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 dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe  odblokowanie np. w 

czasie hamowania pojazdu, 

 schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. 

3.7. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, 

odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją 

wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 

3.8. W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia: 

 radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, 

odstęp  międzykanałowy12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 

kanałów,  wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu, 

 radio z odtwarzaczem CD, 

 podest z ładowarkami radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem podłączonym do 

instalacji, 

3.9. Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta  

blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą 

ochronną. 

3.10. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu 

uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów 

słownych. Głośnik lub głośniki o mocy  min. 200W. 

Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji 

dźwiękowej sygnału  poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny  

i posiadać wyraźne, podświetlane  oznaczenia trybu pracy w ciągu  dnia i nocy. 

Wymagana funkcjonalność podstawowa: 

 załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem,   

 wyłączenie sygnałów dźwiękowych, 

 wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych.  

3.11. Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu. Instalacja elektryczna 

jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy 

z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne 

zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 

3.12. Pojazd  wyposażony w integralny układ  do ładowania  akumulatorów z zewnętrznego  źródła 

~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem  umieszczonym po 

lewej stronie. Ładowarka - prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo 

rozłączalne w momencie  rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja  podłączenia 

instalacji  do zewnętrznego źródła. 

3.13. Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie 

pneumatycznym z sieci  stacjonarnej. 

3.14. Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako 

sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 

3.15. Pojazd  wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 

dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 

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

Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu w poziomie ramy 
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3.17. Pojazd wyposażony w hak holowniczy paszczowy  lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia 

przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 3,5 ton. Złącza elektryczne i 

pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja 

elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. 

3.18. Ogumienie uniwersalne, szosowo - terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków 

atmosferycznych. 

3.19. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego 

(miejsce uzgodnić z Zamawiającym) . 

3.20. Kolory samochodu: 

 elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym,  

 błotniki i zderzaki – w kolorze białym, 

 żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, 

 kabina i zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. 

3.21. Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę 

autopompy. Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy 

chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez 

producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. 

 
4. ZABUDOWA POŻARNICZA 

4.1. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200mm. 

Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna, 

aluminium, kompozyt.  

Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej. 

4.2. Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami  bocznymi zabudowy, 

które  umożliwią  łatwy dostęp do sprzętu.  

4.3. Otwarcie lub wysunięcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.  

Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie 

ostrzegawcze 

4.4. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie  listwy- 

LED,  włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki.  

W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy i przedziale 

autopompy. 

4.5. Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne- także wyposażone  w oświetlenie listwy – LED 

włączane automatycznie po otwarciu podestu.  

W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 

4.6. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp 

bocznych min 3szt po każdej stronie nadwozia,  do oświetlenia dalszego pola pracy i 

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

bezpośrednio przy pojeździe. W kabinie musi być zainstalowany włącznik do   załączenia 

oświetlenia zewnętrznego,  z możliwością sterowania  oświetleniem z tablicy autopompy. 

Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu. 
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4.7. Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej   i całkowicie 

wysuniętej  i posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem. 

4.8. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia 

(ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb. 

4.9. Schowki wyposażone w regały  wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze. 

4.10. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi 

systemem sprężynowym  z anodowanego aluminium wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do 

wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu 

rurkowego. 

4.11. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów tac, muszą 

być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach ochronnych. 

4.12. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny, posiadająca 

oświetlenie wewnętrzne typu LED ,oraz  uchwyty z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną 

z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. 

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

nierdzewnych . W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.  

4.14. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 

4.15. Zbiornik wody o pojemności   min. 4 m3, wykonany  z  materiałów kompozytowych. Zbiornik  

wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem  

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

falochrony i  właz rewizyjny. 

4.16. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną z tyłu pojazdu,   

w zamykanym schowku - wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz 

sito. 

Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas 

napełniania. 

Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego 

zabezpieczającego  przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na 

pracę ręczną. 

4.17. Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na 

działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 

min. 10% pojemności zbiornika wodnego.  

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 

4.18. Układ wodno-pianowy  wyposażony w  ręczny  dozownik środka pianotwórczego dostosowany 

do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja 

+0,5%) w całym zakresie pracy.    

4.19. Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami 

żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego 

samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przed 

zamarzaniem w temperaturach do -25 OC.  

4.20. Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości 

ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Wydajność 

przy zasilaniu ze zbiornika pojazdu nie mniejsza.          
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4.21. Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 

 dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach w zamykanych 

schowkach, 

 wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 

 działka wodno – pianowego, 

 zraszaczy. 

Powyższe wymagania muszą być zachowane podczas jazdy i postoju pojazdu.                                 

Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. 

Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 

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

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

Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 

4.22. Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem 

się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze 

zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. Dodatkowo linia 

ssawna zabezpieczona zaworem klapowy. 

4.23. W przedziale autopompy zainstalowany panel sterujący, zawierający minimum następujące 

urządzenia kontrolno-sterownicze: 

Praca pompy i urządzeń współpracujących z pompą: 

 manometr (podciśnienie), 

 manometr niskiego ciśnienia, 

 manometr wysokiego ciśnienia, 

 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

 miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

 kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik 

 licznik motogodzin pracy autopompy, 

 regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

 załączenie/wyłączenie autopompy,  

 załączenie zaworu głównego, 

 włącznik / wyłącznik silnika pojazdu, 

 załączenie / wyłączenie pompy podciśnienia, 

 załączenie / wyłączenie niskiego ciśnienia, 

 załączenie / wyłączenie wysokiego ciśnienia, 

 załączenie / wyłączenie działka, 

 załączenie / wyłączenie tankowania zbiornika wody,, 

 sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego 

 pilot sterowania masztem oświetleniowym -sterowanie przewodowe. 

W przedziale autopompy zamontowany zespół: 

 sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, 

umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, 

 sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed 

przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, 
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 sterowania  automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie 

pracy autopompy. 

4.24. W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do 

uruchamiania silnika pojazdu,  załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu.  

Włączniki muszą  być aktywne  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym 

hamulcu postojowym. 

4.25. Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, 

połączony z radiotelefonem samochodowym. 

4.26. W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: 

 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 

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

stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

4.28. Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy 

użyciu dwóch zaworów. 

4.29. Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do 

piany . Wydajność działka  od 800 do 1600 l /min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór 

odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-

pneumatycznym.  

4.30. Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 

m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą  wodno-pianową o regulowanej wydajności, 

umożliwiającą podawanie zwartego i  rozproszonego strumienia wody oraz piany. 

Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na 

stopień rozwinięcia węża. 

Zwijadło wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny. Dopuszcza się napęd pneumatyczny i ręczny 

Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie 

linii przy użyciu sprężonego powietrza.   

4.31. Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy wyposażony w min 4 dysze do podawania 

wody w czasie jazdy:  

 dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, 

 dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. 

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi 

dla zraszaczy bocznych). Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy. Powinna być tak 

skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 

4.32. Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy zamontowany na stałe w pojeździe  z 

głowicą  z  4 (czterema)  reflektorami, wyposażonymi w  lampy  LED o mocy łącznej min 140W , 

zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V, wyposażone w soczewki zapewniające  

szerokie rozproszenie światła.  

Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum  4,5 

metra: 

 sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.   

 złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania  

 w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu  
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 wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego, 

 wymagana zainstalowana funkcja  automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca 

ręcznego, 

 wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, 

 wysuw masztu  realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, 

 stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 5. 

 

5. WYPOSAŻENIE 

5.1. Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, 

podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik  

zabezpieczenia podnoszonej kabiny. 

5.2. Na pojeździe należy zapewnić miejsce oraz wykonać mocowanie na sprzęt, określony w tabelach 

nr IV-4 i IV-5  „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa 

technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – CNBOP – 2 marzec 2006”. 

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. 

Montaż na samochodzie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5.3. Samochód należy doposażyć w : 

 z przodu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum 7 ton  

z liną o długości min. 25m, wraz z pokrowcem 

 agregat prądotwórczy o mocy min. 4,4 KWA 

5.4. Wyposażenie specjalistyczne w/g załącznika nr 1 do „Wymagań technicznych dla nowego 

średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”.  

 

6. OZNACZENIE 

6.1. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa, oraz oznakowania numerami  

operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP 

  
7. OGÓLNE 

7.1. Gwarancja:  

Na podwozie samochodu min. 24 miesiące   

Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące   

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ. 
  
8. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:  
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
b) być fabrycznie nowy ( rok produkcji 2014 lub  2013) i zgodny z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
9. Miejscem odbioru jest siedziba Wykonawcy. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
Informacje dodatkowe:  
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Wymagany okres gwarancji:  
- na podwozie samochodu min 24 miesiące; 
- na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące. 
Okresy powyższe liczone są od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru.  
 
Uwaga!  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach 
technicznych z wymienionymi w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne  opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są 
równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
  
Rozdział 3 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do  dnia 31 marca  2014 roku.  
 
Rozdział 4 – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zmawiający nie precyzuje tego warunku. 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonał przynajmniej dwie 
dostawy o podobnym zakresie o wartości min. 600.000,00 zł brutto każda.  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej  500. 000 złotych (słownie :  pięćset tysięcy  
złotych) 

2. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w/w warunki udziału w postępowaniu 
w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ. 
Ocena spełnienia warunków nastąpi na zasadzie„ spełnia” lub „nie spełnia” w odniesieniu do 
poszczególnych warunków. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia 
wymienionych powyżej warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu 
czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa powyżej w ust. 1 pkt b-d, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że 
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

4. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokona oceny spełnienia 
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tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert nie 
podlega wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 
Pzp): 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
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lub przestępstwa skarbowego; 
9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo , o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. poz. 
769 )-przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej –przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.   

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy : 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 
Pzp., lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty  osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 
2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą; 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331,z późn.zm. ), złożyli odrębne oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.   

6.W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego 
wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp wykonawcy spełniają łącznie (ust. 1, pkt a-d 
siwz), natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 i 2  Pzp. musi spełniać każdy z wykonawców (ust. 4, 
pkt  1-11, ust. 5 pkt 1-5 siwz ). W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej 
niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców 
ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: 
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: 
- reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni 
są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za 
nieważną. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania 
wynikające ze złożonej oferty oraz zawartej umowy.  
 
Rozdział 5 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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1)  Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 
ust. 1 Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał);  
W przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie. W takim 
wypadku oświadczenie musi być złożone i  podpisane przez  pełnomocnika lub osoby 
reprezentujące wszystkich Wykonawców. 
Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 
jedynie w sytuacji, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie. 
2)) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (określonych w art. 24 ust. 1 Pzp) – 
załącznik nr 4a do SIWZ. 
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 
        Zamawiający uzna samodzielnie  pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego 
rejestru jako dokumenty urzędowe jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4 aa ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1992 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1203 ze zm.), i które 
zostały określone  w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 27 grudnia  2011r. w 

sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i 

sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z 

katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech 

wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze ( Dz. U. Nr 297, poz. 1760.). W 
przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną Informację 
KRS w formie  „PDF” zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym 
dokumentem elektronicznym. 
4) Aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z opłacaniem 
podatków powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej 
spółki nie zaś do jej wspólników. 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze  
wspólników. 
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze  
wspólników.  
6) wykaz   wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  dostaw głównych z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane  oraz załączeniem 
dowodów czy zostały wykonane należycie.   Wykonawca winien w wykazie wskazać dostawy 
odpowiadające swym zakresem i wartością  dostawom wyszczególnionym w Rozdziale 4 pkt.1 lit.b. 
Wykonawca ma obowiązek złożyć dowody co najmniej dla dostaw wskazanych na potwierdzenie 
spełnienia warunku, którego opis został określony w  Rozdziale 4 pkt.1 lit.b.  
Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowody traktowane będą 
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oświadczenia wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa wyżej. 

 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwość lub gdy z poświadczenia lub 
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio Zamawiającemu. 

 
Wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa w punkcie 1 ppkt. 6 może przedkładać 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt. 2 
rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U.  Nr 226, poz. 1817) .Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej 
jeden z Wykonawców. 

 Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych dostaw w walucie 
innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w 
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, 
gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, 
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o 
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500. 000,00 złotych (słownie:  pięćset tysięcy  złotych).  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy 
Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset 
tysięcy złotych). 

 
8)Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy dołączyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr  50, poz. 331  ze zm. ), albo informację o tym, że 
WYKONAWCA  nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
 
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej   ( podmioty zagraniczne ): 
1) zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 1 ppkt  3),4),5)  składa dokument  lub dokumenty 
wystawione w kraju , w którym ma miejsce zamieszkania  lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  
3) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
Rozdział 5a. INNE DOKUMENTY 
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami 
wynikającymi z postanowień SIWZ – Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał).  
2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ.  
3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące we 
właściwym rejestrze lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do 
podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy – w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje 
inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik 
wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem 
wykonawców do:  
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:  
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.  
Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za 
zgodność z oryginałem przez notariusza.  
Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni 
są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego 
wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez 
osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.  
 
Rozdział 6 – SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Faks 
niepotwierdzony przez strony (mimo wystosowania takiego żądania) uważa się za skutecznie 
dostarczony po upływie 2 dni od jego nadania. 
2.Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się  na piśmie do Zamawiającego  z wnioskiem  o 
udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ.  
3.Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną.  
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Rozdział 7 –  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
Rozdział 9 –  OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami tj. dokumentami lub poświadczonymi 
przez wykonawcę  (lub notariusza) za zgodność z oryginałem ich odpisami lub kserokopiami – 
wymienionymi w Rozdziale 5 i  5 A SIWZ , 
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. 
3. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i 
poświadczone podpisem osoby upoważnionej. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty 
dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
wiarygodności, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób, Zamawiający może 
zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.  
4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty ( 
oryginał ) . 
5.W ofercie składanej wspólnie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z  
pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka 
korespondencja oraz  rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik. 
6.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
Wykonawcy.  
8.Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia 
postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt.3 Pzp).  
9.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od 
wyniku postępowania. 
10.Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim.  
11.Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników. 
12.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w 
terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.)” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
13.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie 
lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „Wycofanie” lub 
„Zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
14.Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowana, a także 
zaparafowana przez podpisującego ofertę. Należy także zaznaczyć ilość stron oferty, w tym załączników.  
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Rozdział 10 –  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w I piętro (sekretariat), w terminie do dnia 
10.01.2014r. do godziny 10:00 w zamkniętym opakowaniu oznaczonym:  

„Przetarg nieograniczony: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze 
specjalistycznym wyposażeniem ” 

Nie otwierać przed 10.01.2014r. godz. 10:30 

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania w przez sekretariat. 
3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w 
sposób określony w pkt. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący 
sposób: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.  
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania, natomiast oferty przesłane faxem 
nie będą rozpatrywane.  
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  10.01.2014r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – III 
piętro sala sesyjna. 
6. Otwarcie ofert i ich ocena zostaną dokonane przez Komisję Przetargową. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach.  
9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny podczas otwarcia ofert, zostaną 
przesłane mu informacje, o których mowa w ust. 7 i 8. 
        
 
Rozdział 11 –  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i 
usług Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054  z późn. zm.)  i pozostaje niezmienna w czasie realizacji umowy. 
Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się aktualnie stawkę podatku 
VAT 8%, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do w/w ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. 
2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty 
związane  z realizacją dostawy.  
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i 
stanowić będzie wartość umowy. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  
5.Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp.  w tym: 

a) oczywiste omyłki pisarskie , 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

O poprawieniu  omyłki Zamawiający powiadomi  niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.   W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia , 
nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa  pkt c), oferta jego zostanie odrzucona.  
6. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp. 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. W przypadku 
wybrania oferty wspólnej rozliczenia prowadzone będą tylko ze wskazanym w ofercie pełnomocnikiem 



 

 

 

 

 

 

  

Projekt Nr UDA-RPWM.06.02.02-28-008/13-00 „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Ostróda przez zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

18 

 

 

wykonawców, ale wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 
zamówienia.  
 
 
Rozdział 12 - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Kryterium cena* – waga 100%.                                                                                                                                          
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt. 
 
 
Wzór do wyliczenia punktów wg kryterium oceny: 
            
    najniższa ofertowa cena brutto  
C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt  
                  cena badanej oferty brutto 
 
 
* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane 
do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający 
dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania  tych ofert doliczy do ceny ofertowej 
podmiotów zagranicznych , kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, 
podatku VAT oraz cła. 
 
Rozdział 13 –  FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  jednocześnie zawiadamia 
wykonawców (art. 92 ustawy), którzy złożyli oferty, o: 
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 
pkt. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 
94 ust. 1 pkt 2 Pzp.  
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta 
lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  
5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  że zaistnieją przesłanki unieważnienia 
postępowania , o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnie. 
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7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem podpisania umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym jest dostarczenie umowy konsorcjum. 
 
ROZDZIAŁ 14 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
Rozdział 15 –  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Z wybranym, w wyniku przeprowadzenia postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa, 
zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w 
stosunku do treści oferty, w zakresie: 
 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na 
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną 
dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności o obiektywnym 
charakterze); 
 2) parametrów technicznych przedmiotu 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 zaproponowanego w ofercie urządzenia; 
 3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w  § 3 ust. 1 umowy, w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu , że cena netto pozostaje bez zmian. 

4) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby.  
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i/lub 2) zmiany będą dopuszczalne, 
przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa . 
4. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz 
wymagać będzie  formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 
 
Rozdział 16 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1.Zasady stosowania środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
4.Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
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wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 
jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 
2 Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla 
tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 Pzp 
9. Odwołanie wnosi się: 
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec innych czynności 
niż określone powyżej; 
- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 
stronie internetowej 
 
 
Rozdział 17 – ZAŁĄCZNIKI – wg wykazu: 
 
 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Załącznik Nr 1  Formularz ofertowy. 

2. Załącznik Nr 2   Opis przedmiotu zamówienia . 

3. 
Załącznik Nr 3  Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków w trybie 
art. 22 ust. 1 ustawy. 

4. 
Załącznik Nr 4  Oświadczenie  w celu wykazania  braku  podstaw do 
wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy. 

5. Załącznik nr 5 Wykaz dostaw 

6. 
Załącznik Nr 6 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. 

7. Załącznik Nr 7  Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

 
........................................................ 
  (pieczęć wykonawcy)  
  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ” 

 
Wykonawca oświadcza, że: 
 
1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdza to złożeniem wymaganych przez 
zamawiającego dokumentów.  
 
2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto: .......................................................................... zł  
(słownie:…………......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................)  
w tym: podatek VAT......% tj.: …………………………… zł ((słownie: .................................................................................) 
wartość netto .............................. zł  (słownie: ...................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................) 
 
3. Cena ofertowa określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z 
realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie  realizacji umowy.  
4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie: …………………………….  
5. Na przedmiot zamówienia udziela gwarancji: na podwozie ……….. miesięcy (bez limitu kilometrów), na 
nadwozie pożarnicze ……….. miesięcy – okres liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy  
6. Akceptuje 30 – dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury 
VAT (wystawionej w oparciu o podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego).  
7. Zamówienie zamierza wykonać siłami własnymi/powierzyć podwykonawcom w następującym 
zakresie:* …………………………………………………………………………………..….…………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………   
8. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest …………………………….……………………………………….  
9. Deklaruje okres związania niniejszą ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  
10. Posiada NIP— ....................................................... , REGON ..................................................  
11. Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag.  
12. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, a wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru 
jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
 
                                                                                                      ………………………………………………..  
                                                                                                                                            data, imię, nazwisko, podpis 
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osoby/osób uprawnionych 
POUCZENIE:  

(*) – NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ  
MIEJSCA WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ.  
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Załącznik nr 2 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                         
 

 

Uwaga ! : 
* -Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. 
* -Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, 

należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  
z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP). 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -GAŚNICZEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM 
WYPOSAŻENIEM 

 

L.P 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE WYKONAWCY* 

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE  
 

1.1 
Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą  z dnia 

20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 

 

1.2 Pojazd  spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 
 oraz PN-EN 1846-2 
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L.P 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE WYKONAWCY* 

1.3 Samochód musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.  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 

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

 

1.4 Samochód musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania  
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez polską jednostkę 
certyfikującą  na podstawie rozporządzenia określonego w ppkt 1.3. Należy 
potwierdzić spełnienie i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty 
(dwie strony).  

 

1.5 Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014, dopuszcza się 2013 rok posiada aktualne 
świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu bądź decyzję zwalniającą z 
homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy zgodnie z ustawą 
Prawo o ruchu drogowym.  

 

II.      PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE   
2.1 Maksymalna masa rzeczywista  pojazdu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej 

(pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i kompletnym wyposażeniem)-   
do 16 000kg 

 

2.2 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.  285 KM    
2.3 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy 

w temperaturze otoczenia od – 25 o C do +  50 o C 
 

III.                 PODWOZIE Z KABINĄ  
3.1 Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, dopuszcza się rok produkcji 2013.  

Podać markę, typ i model 
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L.P 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE WYKONAWCY* 

3.2 Pojazd wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym: 
 4x4 –uterenowiony z : 
-przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych i terenowych 
-blokadą mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu 
-z blokadą mechanizmu międzyosiowego 

-napęd stały osi przedniej 
-na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   podwójne. 

-pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi 

 

3.3 Pojazd wyposażony w: 
- system  ABS- z możliwością odłączenia  
- silnik wyposażony w hamulec silnikowy  
- układ kierowniczy ze wspomaganiem       

 

3.4 Pojazd wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , spełniający aktualne normy 
ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 5, 
w technologii selektywnej redukcji katalitycznej- SCR lub inne technologie pod warunkiem 
osiągnięcia minimum normy EURO 5                                

 

3.5 - Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą 
całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji 
- Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory 
teleskopowe, stabilizator przechyłów 
- Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory 
teleskopowe, stabilizator przechyłów 
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE WYKONAWCY* 

3.6 Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca podstawową obsługę silnika bez 
podnoszenia kabiny,  w układzie miejsc 1+1+4   -siedzenia przodem  do kierunku jazdy, 
Kabina wyposażona w : 
-klimatyzację, 
-indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy, 
-niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 

-reflektor  na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, 
-zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 
-uchwyty do trzymania przy każdym siedzeniu, 
-elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, 
 -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, 
 -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne), 
 -lusterko rampowe- krawężnikowe  z prawej strony, 
 -lusterko rampowe- dojazdowe, przednie,  
 -wywietrznik dachowy, 
  -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 
  -schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, 

Kabina wyposażona dodatkowo w: 
-uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. 
-uchwyty na aparaty  nie powinny zmniejszać  przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni  siedziska  
-odblokowanie każdego aparatu indywidualnie 
-dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie 
 hamowania pojazdu 
-schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny 

 

3.7 Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo 
zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel 
dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 
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POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 
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3.8 W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia: 
- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 

1÷25 W, odstęp   
 międzykanałowy12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 

kanałów,  wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr 
siły głosu, 

- radio z odtwarzaczem CD, 
-podest z ładowarkami radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem 

podłączonym do instalacji, 

 

3.9 Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi 
być pokryta  blachą 

 aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone 
balustradą ochronną. 

 

3.10 Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu 
uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. 
Głośnik lub głośniki o mocy  min. 200W 
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej 
sygnału  poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny  i posiadać 
wyraźne, podświetlane  oznaczenia trybu pracy w ciągu  dnia i nocy. 
Wymagana funkcjonalność podstawowa: 
-załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem   
-wyłączenie sygnałów dźwiękowych 
-wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych  
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3.11 Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu. Instalacja 
elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa 
w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność 
akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną 
przy maksymalnym obciążeniu. 

 

3.12 Pojazd  wyposażony w integralny układ  do ładowania  akumulatorów z zewnętrznego  źródła ~230V, z 
gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem  umieszczonym po lewej stronie. 
Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie  
rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja  podłączenia instalacji  do zewnętrznego źródła. 

 

3.13 Pojaz  Pojazd  wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym 
z sieci  stacjonarnej 

 

  3.14 Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako 
sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 

 

3.15 Pojazd  wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 
dostępnego dla kierowcy i dowódcy 

 

3.16 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. 
 Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu w poziomie ramy 

 

3.17 
 

Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy  lub równoważny ,  
przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie 
min. 3,5 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą 
wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami 
wyposażonymi w ledowe źródła światła. 

 

3.18 Ogumienie uniwersalne, szosowo- terenowe z bieżnikiem dostosowanym do 
różnych warunków atmosferycznych. 

 

3.19 Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia 
awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).                                                                       
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3.20 Kolory samochodu: 
-elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym  
-błotniki i zderzaki – w kolorze białym 
-żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium 
-kabina i zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. 

 

3.21 Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 
godzinną pracę 

autopompy. Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez 
uzupełniania cieczy 

chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych 
przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. 

 

IV.                 ZABUDOWA POŻARNICZA    
4.1 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200mm 

Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję- stal 
nierdzewna, aluminium, kompozyt.  
Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej 

 

4.2 Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami  
bocznymi zabudowy, które  umożliwią   łatwy dostęp do sprzętu.  

 

4.3 Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.  
Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą  posiadać oznakowanie 
ostrzegawcze 
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4.4 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie  listwy- LED,  
włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja 
otwarcia skrytek. 

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy i 
przedziale autopompy. 

 

4.5 Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne- także wyposażone  w oświetlenie 
listwy – LED włączane automatycznie po otwarciu podestu.  
W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 

 

4.6 Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych 
min 3szt po każdej stronie nadwozia,  do oświetlenia dalszego pola pracy i zewnętrznych  listew LED, 
zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami,  do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. W 
kabinie musi być zainstalowany włącznik do   załączenia oświetlenia zewnętrznego,  z możliwością 
sterowania  oświetleniem z tablicy autopompy 
Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu. 

 

4.7 Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej   i całkowicie wysuniętej  i 
posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem 

 

4.8 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji 
położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb 

 

4.9 Schowki wyposażone w regały  wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze,  
4.10 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi 

wspomaganymi systemem sprężynowym, z anodowanego aluminium wyposażone w 
zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe 
zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego 

 

4.11 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, 
podestów tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w 
rękawicach ochronnych. 
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4.12 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny, 
posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED ,oraz  uchwyty na drabinę 
trzyprzęsłową składaną, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, 
tłumice itp. 

 

4.13 Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów 
nierdzewnych .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie  

 

4.14 Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu 
antypoślizgowym 

 

4.15 
Zbiornik wody o pojemności   min. 4 m

3
, wykonany  z  materiałów kompozytowych. Zbiornik  

wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem  
zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie  jazdy. Zbiornik  wyposażony w  
falochrony i  właz rewizyjny. 

 

4.16 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną  z tyłu pojazdu,  w zamykanym schowku -
wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. 
Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas 
napełniania. 
Układ zbiornika wyposażony w  automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego  
przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

 

4.17 Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie 
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% 
pojemności zbiornika wodnego.  
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 

 

4.18 Układ wodno-pianowy  wyposażony w  ręczny  dozownik środka pianotwórczego dostosowany do 
wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w 
całym zakresie pracy    
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4.19 Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym 
drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy 
silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, 
zabezpieczającym układ wodno- pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -
25 OC.  

 

4.20 Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa 
dla głębokości 

ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy ciśnieniu 4  
MPa. Wydajność 

przy zasilaniu ze zbiornika pojazdu nie mniejsza.          

 

4.21 Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego 
do minimum: 
-dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach w 

zamykanych schowkach, 
-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 
-działka wodno – pianowego, 
 -zraszaczy, 
Powyższe wymagania muszą być zachowane podczas jazdy i postoju pojazdu.                                 
Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. 
Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 
-  z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. 
-  z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 
Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 
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4.22 Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do 
pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika 
własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. Dodatkowo linia ssawna 
zabezpieczona zaworem klapowy. 
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4.23 W przedziale autopompy zainstalowany panel sterujący, zawierający minimum następujące 
urządzenia kontrolno-sterownicze: 
 Praca pompy i urządzeń współpracujących z pompą: 
-manometr (podciśnienie), 
-manometr niskiego ciśnienia, 
-manometr wysokiego ciśnienia, 
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
-miernik prędkości obrotowej wału pompy, 
-kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik 
-licznik motogodzin pracy autopompy, 
-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
-załączenie/wyłączenie autopompy  
-załączenie zaworu głównego 
-włącznik / wyłącznik silnika pojazdu, 
-załączenie / wyłączenie pompy podciśnienia 
-załączenie / wyłączenie niskiego ciśnienia 
-załączenie / wyłączenie wysokiego ciśnienia 
-załączenie / wyłączenie działka 
-załączenie / wyłączenie tankowania zbiornika wody 
-sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego 
        -pilot sterowania masztem oświetleniowym -sterowanie przewodowe 
W przedziale autopompy zamontowany zespół: 
-sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający 

sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy 
-sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed 

przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną 

-sterowania  automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym 
zakresie pracy autopompy 
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4.24 W przedziale pracy  autopompy, na tablicy sterującej ,muszą być  zamontowane 
włączniki do uruchamiania silnika pojazdu,  załączenia i wyłączenia autopompy, 
wyłączania silnika pojazdu  Włączniki muszą  być aktywne  przy neutralnej pozycji 
skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym 

 

4.25 Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony 
z radiotelefonem samochodowym, 

 

4.26 W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-
pomiarowe: 
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 

 

4.27 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do 
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

 

4.28 Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite 
odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. 

 

4.29 Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do 
piany . Wydajność działka  od 800 do 1600 l

 
/min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór 

odcinający. Dopuszcza się zastosowanie  zaworu odcinającego  ze sterowaniem elektryczno-
pneumatycznym  

 

4.30 Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, 
umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą  wodno-pianową o regulowanej wydajności, 
umożliwiającą podawanie zwartego i  rozproszonego strumienia wody oraz piany. 
Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień 
rozwinięcia węża. 
Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny. Dopuszcza się napęd pneumatyczny i ręczny 

Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający 
opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.   
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4.31 Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy wyposażony w min 4 dysze do podawania wody 
w czasie jazdy  
-dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, 
-dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu 
Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla 
zraszaczy bocznych). Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy. Powinna być tak skonstruowana, 
aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 

 

4.32 Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy zamontowany na stałe w pojeździe  
z głowicą z   4 (czterema)  reflektorami, wyposażonymi w  lampy  LED o mocy łącznej min 
140W , zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V, wyposażone w soczewki 
zapewniające  szerokie rozproszenie światła.  
wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum  4,5 
metra. 
-sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.   
-złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania  
-w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu  
-wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego 
-wymagana zainstalowana funkcja  automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu 

hamulca ręcznego 
-wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu 
-wysuw masztu  realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu 
-stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 

 

V.                            WYPOSAŻENIE  
5.1 Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min:  

1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  
wspornik  zabezpieczenia podnoszonej kabiny,   
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5.2 Na pojeździe należy zapewnić miejsce oraz wykonać mocowanie na sprzęt, określony w 

tabelach nr IV-4 i IV-5  „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów 

ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – CNBOP – 2 

marzec 2006”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia  sprzętu do uzgodnienia na etapie 

realizacji zamówienia. Montaż na samochodzie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego 

na koszt Wykonawcy. 

 

5.3 Samochód należy doposażyć w : 
-z przodu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum      
  7 ton z liną o długości min. 25m, wraz z pokrowcem 
-agregat prądotwórczy o mocy min. 4,4 KWA 

 

5.4 Wyposażenie specjalistyczne w/g załącznika nr 1 do „Wymagań technicznych dla nowego 

średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”.  

 

VI.                             OZNACZENIE  

6.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa,    
oraz   oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP 

 

VII.                                  OGÓLNE  

7.2 Gwarancja:  
Na podwozie samochodu min. 24 miesiące   
Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące               
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Załącznik  Nr 1 do 
„Wymagań technicznych dla nowego średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem” 

 

L.p. Nazwa J.m. Ilość 

1 Butla powietrza nadciśnienia kompozyt- zapasowa  Szt. 4 

2 Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą kompozytową Szt. 4 

3 Latarki EX z ładowarką 12V  Szt. 4 

4 Piła łańcuchowa do drewna, prowadnica 50cm 5,5 kw  Szt. 1 

5 Prądownica pianowa 2/15  Szt. 1 

6 Prądownica wodna TURBO 52 Szt. 4 

7 Radiotelefon przenośny o parametrach: częstotliwość 
VHF136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 
12,5 kHz 
dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 
kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków z 
zamontowanymi w kabinie ładowarkami. 

Szt. 4 

8 Rozdzielacz do węża strażackiego (kulowy)  Szt. 1 

9 Sygnalizator bezruchu  Szt. 5 

10 Topór strażacki cięzki  Szt. 1 

11 Tłumica (z drążkiem teleskopowym)  Szt. 5 

12 Wąż ssawny W-110  Odc. 3 
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13 Wąż tłoczny W-52  Odc. 10 

14 Wąż tłoczny W- 75  Odc. 10 

15 Łom wielofunkcyjny typu „Chuligan”  Szt. 1 

16 Agregat prądotwórczy min 4,5 kV Szt. 1 

17 Torba PSP R1 z noszami Szt. 1 

18 Drabina aluminiowa składana trzyprzęsłowa  Kpl 1 

19 Pompa pływająca Szt. 1 

 
 

UWAGA! 
*- wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowo „spełnia” lub „nie 

spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-
użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta 
zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
……………………………………………….                                                                                                                       ………………….............. 
Podpis(y) osób wskazanych w dokumencie                                                                                                           Miejscowość i data 
Uprawniającym do występowania w obrocie 
Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
Do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 
 

 
........................................................ 
  (pieczęć wykonawcy)                                         
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
o spełnieniu warunków w trybie  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) 
 

 

  Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa  średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ” 

 
  
Ja ( imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
reprezentujący firmę ( nazwa firmy ): ………………………………………………………………………………………. 
 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze: …………………………………………………………………. 
 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam , pod odpowiedzialnością karną wynikająca z 
art. 297 Kodeksu karnego, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ), tzn. spełniamy warunki , dotyczące : 
1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2.  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

..............................................................................                                                                                                                                                                          
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych 

 
 
 

*w przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie. W 
takim wypadku oświadczenie musi być złożone i  podpisane przez pełnomocnika lub osoby 
reprezentujące wszystkich Wykonawców. 
Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 
jedynie w sytuacji, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.
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Załącznik nr 4 
 

 
 
........................................................ 
  (pieczęć wykonawcy)                                         
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE* 
 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków 
 
 
 
Ja ( imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
reprezentujący firmę ( nazwa firmy ): ………………………………………………………………………………………. 
 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze: …………………………………………………………………. 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ” 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam , pod odpowiedzialnością karną wynikająca z 
art. 297 Kodeksu karnego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z art. w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ). 

 
 
 

 
 
 

..............................................................................                                                                                                                                                                          
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych 

 
 
 
 
 
 

*dotyczy wszystkich Wykonawców 
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Załącznik nr 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Wykonawca  

 
…………. 

       
Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw . 

 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

 
 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Załączamy dowody dla co najmniej dostaw  wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu. 

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

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
 
 
 
 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
 
........................................................ 
            (pieczęć Wykonawcy)                                         
 
……………………………………... 
            ( adres Wykonawcy ) 
 

 
INFORMACJA* 

 
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2013r. poz. 907 ) 
 
Przystępując do postępowania w sprawie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego 
wraz  ze specjalistycznym  wyposażeniem,  
 
Ja ( imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
reprezentujący firmę ( nazwa firmy ): ………………………………………………………………………………………. 
 
jako osoba upoważniona, w imieniu reprezentowanej przeze  mnie firmy informuję, pod 
odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, 
z późn. zm. ). 
 
UWAGA! 
Wykonawcy  należący do grupy kapitałowej, zamiast w/w informacji składają listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. W 
przypadku podmiotów występujących  wspólnie  listę  należy złożyć odrębnie dla każdego z 
Wykonawców. 
 

 
 

..............................................................................                                                                                                                                                                          
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych 

 
 
 
 
 

*w przypadku podmiotów  występujących wspólnie informację należy złożyć odrębnie dla 
każdego z Wykonawców. 
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Załącznik nr 7 
WZÓR 

 
 

UMOWA NR …….. 
Zawarta w dniu …………….. w …………………… 

pomiędzy: 

 

Gminą Ostróda, z siedzibą 

Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

 REGON  510743255, NIP 741-20-90-157, 

reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy Ostróda- Bogusława Fijasa 

przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Gminy Danuty Kucharczuk 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 a  
..................................................................................................................................  
reprezentowanym przez – ………………………………………………….......…….  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
Umowa została zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamówienie publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 
§ 1 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

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

„Dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze specjalistycznym 
wyposażeniem”, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej 
załącznik Nr 2 do umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać, przenieść na 
Zamawiającego własność i wydać mu: średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze 
specjalistycznym wyposażeniem, zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”, 
spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Przedmiot umowy winien spełniać następujące wymagania: 
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) być fabrycznie nowy, spełniać  wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, jak 
również posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu, bądź decyzję 
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zwalniającą z homologacji na podwozie,  zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 
c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania 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 dopuszczenie tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 
1002); 

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

§ 2 
 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi brutto …….. zł 
(słownie:............................................................................ złotych), w tym podatek VAT…..% …….. zł 
(słownie:…………………………………………………….złotych ), wartość netto ……….. zł (słownie: 
………………………….. złotych).  
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez cały okres 
trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 3. 
3. 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 odbioru końcowego, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
 

§ 3 
 

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w terminie do 
dnia 31 marca 2014 roku. 
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.  
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 4 ust. 2.  
4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  
 

§ 4 
 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający dokona w siedzibie Wykonawcy.  
2. Odbioru końcowego dokona dwóch przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej jednego 
przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, 
każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.  

3.Wykonawca jest zobowiązany wydać przedmiot umowy z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa.  
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad. W takim przypadku 
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zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych 
usterkach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, z konsekwencją określoną w § 7 umowy. Odbiór 
końcowy przedmiotu umowy, stosownie do ust. 1 – ust. 4 nastąpi po usunięciu przez Wykonawcę 
stwierdzonych usterek. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bez dodatkowego wynagrodzenia szkolenia z 
obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń, dla przedstawicieli 
Zamawiającego (dla minimum 6 osób) w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych w 
protokole odbioru końcowego, w dzień roboczy, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych 
od daty odbioru końcowego samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób 
przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

 
 §5 

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 
Do przedmiotu umowy przy jego wydaniu 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) Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski; 
6) Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. 

§6 
 

GWARANCJA I SERWIS 
 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres: ….. miesięcy na 
podwozie pojazdu (bez limitu kilometrów) oraz ……….. miesięcy na nadwozie pożarnicze.  
2.Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 
4 ust. 2  niniejszej umowy.  
3.Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji ( usługa oraz koszty 
przemieszczania pojazdu, oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych) wykonywane są na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  
4.W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, 
przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt 
Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają 
zgłoszenie usterki w formie faxu. 
5.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia samochodu do naprawy do dnia 
odebrania z naprawy sprawnego samochodu.  
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze 
stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, 
przemieszczenia pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 
 
 

§ 7 
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KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień  zwłoki.  
2. Jeżeli zwłoka w  wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy,  ze skutkiem określonym w ust. 3 – w terminie 7 dni od upływu 14 dniowego 
okresu zwłoki. 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.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości brutto umowy.  
4. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego, w stosunku do 
terminu ustalonego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu  za każdy dzień zwłoki karę 
umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 4, 
zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości brutto umowy. 
6. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie 
Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. 
7. W razie zwłoki Zamawiającego w dokonaniu zapłaty z tytułu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 
umowy, Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek. 
 

§ 8 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie: 

 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na 
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną 
dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności o obiektywnym 
charakterze); 
 2) parametrów technicznych przedmiotu 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 zaproponowanego w ofercie urządzenia; 
 3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w  § 3 ust. 1 umowy, w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu , że cena netto pozostaje bez zmian; 

4) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby. 
3.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 zmiany umowy będą 
dopuszczalne o ile nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy określone w §2 . 
4. Każda ewentualna zmiana umowy wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej 
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wprowadzenia i nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
5. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: oferta Wykonawcy, SIWZ, odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne dotyczące przedmiotu 
zamówienia.  
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.  
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu 
dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.  
 
 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA :  
 
           …………………………………                                                                                            …………………………. 


