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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 
30.000 euro i poniżej  207 000  euro, prowadzonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych  „Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie ” 
 
  
 
Rozdział 2 –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie” 

 
Wyposażenie 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.). 
 
Wyposażenie musi posiadać ważne świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach 
ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą na podstawie 
rozporządzenia 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.). 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.2 Sprzęt – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014. 

2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

 

L.p. Nazwa i opis sprzętu J.m. Ilość 

1 Butla powietrza nadciśnienia kompozyt min. 6 litrów, 300 bar Szt. 4 

2 Aparat powietrzny AirGoPro nadciśnieniowy z zintegrowanym  czujnikiem 

ochronnym  i butlą kompozytową min. 6 litrów, 300 bar  lub równoważny. 

Szt. 4 

3 Latarki ExATEX kątowa  akumulatorowa z ładowarką 12V Szt. 4 

4 Przedłużacz elektryczny 230V na zwijadle min 20 m Szt. 1 

5 Lampa ostrzegawcza migająca akumulatorowa Szt. 2 

6 Urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej –kurtyny wodnej 75 Szt. 1 

7 Prądownica pianowa  wydajność min. 200 l/min Szt. 1 

8 Prądownica wodna PW75 zamykana Szt. 1 

9 Prądownica wodna TURBO 52 do wytwarzania strumieni wodnych zwartych i 

rozproszonych z płynną regulacją kata bryłowego oraz płynną regulacją 

wydajności, wydajność min 500 l/min. 

Szt. 2 

10 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  

ładowarkami. 

Szt. 4 
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11 Rozdzielacz do węży 75/52+52 (kulowy) Szt. 2 

12 Smok ssawny prosty 110 Szt. 1 

13 Topór strażacki ciężki Szt. 1 

14 Tłumica (z drążkiem teleskopowym) Szt. 5 

15 Wąż ssawny 110/2500 ŁA Odc. 3 

16 Wąż tłoczny W-52, biały z wkładką gumową, 20m Odc. 8 

17 Wąż tłoczny W- 75 biały z wkładką gumową, 20m Odc. 10 

18 Łom wielofunkcyjny typu „Hooligan” Szt. 1 

19 Mostek przejazdowy 2 x 75 gumowy Szt. 2 

20 Drabina aluminiowa nasadkowa trzyelementowa. Długość elementu 2,7 m Kpl 1 

21 Pompa pływająca mini. Maksymalne wymiary 690 x 385 x 520 mm. Wydajność 

min 500 l/min przy ciśnieniu 1 bar 

Szt. 1 

22 Stojak hydrantowy 2 x 75 Szt. 1 

23 Siodełko do węży 110 Szt. 2 

24 Młot 5kg z trzonkiem nie drewnianym Szt. 1 

25 Siekiera 2kg z trzonkiem nie drewnianym Szt. 1 

26 Szpadel z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2 

27 Łopata z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2 

28 Widły z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2 

29 Szczotka z włosiem sztywnym szeroka Szt. 2 

30 Gaśnica proszkowa 6 kg  Szt. 2 

31 Stożek ostrzegawczy uliczny Szt. 6 

32 Bosak lekki Szt. 1 

33 Nożyce ręczne do cięcia prętów min Ø 16 mm Szt. 1 

34 Wentylator oddymiający wydajność do 30000  m3/h. Moc silnika min 6 KM. 

Wymiary max (wys. x szer. x głęb.):  650 x 600 x 550 mm. Średnica max. 500 

mm 

Szt. 1 

35 Detektor – wykrywacz wielogazowy akumulatorowy- min 4 gazy Szt. 1 

36 Hełmy strażackie. Skorupa hełmu wykonana z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego 

włóknem szklanym. Osłona twarzy – wizjer metalizowany. Krótka osłona twarzy 

– okulary. Wnętrze wykonane z naturalnej skóry. System regulacji obwodu 

głowy o szerokim zakresie. System regulacji wysokości noszenia. Osłona karku 

– kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1).Uchwyt zestawu łączności . 

Uniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i 

latarki. 

 Szt. 6  

 

 

3.                                  OGÓLNE 

3.1 Gwarancja: min. 24 miesiące   

3.2 Sprzęt należy dostarczyć do siedziby zamawiającego 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 
 
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 
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obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 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  14 dni od podpisania umowy.  
 
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 jedną 
dostawę o podobnym zakresie o wartości min. 40.000,00 zł brutto.  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
 

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 
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 
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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 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. 
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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 
 
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 4 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 
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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 
podmiotu. 
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 
podmiotu 
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 dostawy 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 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. 

 
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. 
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7)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 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 



 
 

 „Poprawa bezpieczeństwa  ekologicznego Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007-2013 

 

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.  
 
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 
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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.  
 
Rozdział 10 –  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w I piętro (sekretariat), w terminie do dnia 
20.10.2014r. do godziny 10:00 w zamkniętym opakowaniu oznaczonym:  

„Przetarg nieograniczony: „Zakup wyposażenia specjalistycznego do  średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie ” 

Nie otwierać przed 20.10.2014r. 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  20.10.2014r. 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, 
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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 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.  
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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. 
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,  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; 



 
 

 „Poprawa bezpieczeństwa  ekologicznego Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007-2013 

 

- 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 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: „Zakup wyposażenia specjalistycznego do 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie ” 
 
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 
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 SPECJALISTCZNEGO WYPOSAŻENIA DO   

ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO 

 

  

 PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

 

L.p. Nazwa i opis sprzętu J.m. Ilość 
Opis 

sprzętu 

1 Butla powietrza nadciśnienia kompozyt min. 6 litrów, 300 bar Szt. 4  

2 Aparat powietrzny AirGoPro nadciśnieniowy z zintegrowanym  

czujnikiem ochronnym  i butlą kompozytową min. 6 litrów, 300 bar  

lub równoważny. 

Szt. 4  

3 Latarki ExATEX kątowa  akumulatorowa z ładowarką 12V Szt. 4  

4 Przedłużacz elektryczny 230V na zwijadle min 20 m Szt. 1  

5 Lampa ostrzegawcza migająca akumulatorowa Szt. 2  

6 Urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej –kurtyny wodnej 75 Szt. 1  

7 Prądownica pianowa  wydajność min. 200 l/min Szt. 1  

8 Prądownica wodna PW75 zamykana Szt. 1  

9 Prądownica wodna TURBO 52 do wytwarzania strumieni wodnych 

zwartych i rozproszonych z płynną regulacją kata bryłowego oraz 

płynną regulacją wydajności, wydajność min 500 l/min. 

Szt. 2  

10 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  ładowarkami. 

Szt. 4  

11 Rozdzielacz do węży 75/52+52 (kulowy) Szt. 2  

12 Smok ssawny prosty 110 Szt. 1  

13 Topór strażacki ciężki Szt. 1  

14 Tłumica (z drążkiem teleskopowym) Szt. 5  

15 Wąż ssawny 110/2500 ŁA Odc. 3  

16 Wąż tłoczny W-52, biały z wkładką gumową, 20m Odc. 8  

17 Wąż tłoczny W- 75 biały z wkładką gumową, 20m Odc. 10  
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18 Łom wielofunkcyjny typu „Hooligan” Szt. 1  

19 Mostek przejazdowy 2 x 75 gumowy Szt. 2  

20 Drabina aluminiowa nasadkowa trzyelementowa. Długość elementu 

2,7 m 

Kpl 1  

21 Pompa pływająca mini. Maksymalne wymiary 690 x 385 x 520 mm. 

Wydajność min 500 l/min przy ciśnieniu 1 bar 

Szt. 1  

22 Stojak hydrantowy 2 x 75 Szt. 1  

23 Siodełko do węży 110 Szt. 2  

24 Młot 5kg z trzonkiem nie drewnianym Szt. 1  

25 Siekiera 2kg z trzonkiem nie drewnianym Szt. 1  

26 Szpadel z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2  

27 Łopata z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2  

28 Widły z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2  

29 Szczotka z włosiem sztywnym szeroka Szt. 2  

30 Gaśnica proszkowa 6 kg  Szt. 2  

31 Stożek ostrzegawczy uliczny Szt. 6  

32 Bosak lekki Szt. 1  

33 Nożyce ręczne do cięcia prętów min Ø 16 mm Szt. 1  

34 Wentylator oddymiający wydajność do 30000  m3/h. Moc silnika min 

6 KM. Wymiary max (wys. x szer. x głęb.):  650 x 600 x 550 mm. 

Średnica max. 500 mm 

Szt. 1  

35 Detektor – wykrywacz wielogazowy akumulatorowy- min 4 gazy Szt. 1  

36 Hełmy strażackie. Skorupa hełmu wykonana z poliamidu PA 6.6 

wzmocnionego włóknem szklanym. Osłona twarzy – wizjer 

metalizowany. Krótka osłona twarzy – okulary. Wnętrze wykonane z 

naturalnej skóry. System regulacji obwodu głowy o szerokim zakresie. 

System regulacji wysokości noszenia. Osłona karku – kołnierz krótki z 

tkaniny ognioodpornej (OS-1).Uchwyt zestawu łączności . 

Uuniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski 

oddechowej i latarki. 

 Szt. 6   

 

 

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

………………….............. 
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 z późn. Zm.) 
 

 

  Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Zakup  wyposażenia 
specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pietrzwałdzie” 

 

  
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 z pózn. zm. ), 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: „Zakup  wyposażenia 
specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pietrzwałdzie” 

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 z 
pozn.zm. ). 

 
 
 

 
 
 

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



 
 

 „Poprawa bezpieczeństwa  ekologicznego Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007-2013 

 

 
 
 
 

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 z pózn.zm. ) 
 

Przystępując do postępowania w sprawie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Zakup  wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie”  
 
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  Skarbnika Gminy Teresy Ołowskiej 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 a  
..................................................................................................................................  
reprezentowanym przez – ………………………………………………….......…….  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
Umowa została zawarta w wyniku postępowania 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 
„Zakupie wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie”, 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 dostarczyć, przenieść na 
Zamawiającego własność i wydać mu:  wyposażenie specjalistyczne do średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego zwane dalej „wyposażeniem” lub „przedmiotem umowy”, spełniające 
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,  
c) posiadać ważne świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą wymagane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
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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.). 

                                                                                          § 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 wyposażenia, 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 14 dni od dnia podpisania umowy. 

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. 4.  

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. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Warunkiem odbioru 
będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie sprzętu, stwierdzenie poprawności 
działania.  
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, telefonicznie lub faxem nie 
później niż na 1 dzień  roboczy przed planowanym terminem odbioru.  
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.   
4. 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.  

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 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. 
 §5 

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
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Do przedmiotu umowy przy jego wydaniu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:  
1)Instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia w języku polskim;  
2)Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;  
3) Wykaz dostarczonego sprzętu; 
4) Świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski; 
5) Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. 

§6 
 

GWARANCJA I SERWIS 
 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres: ….. miesięcy  
2.Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§ 4 ust. 4  niniejszej umowy.  
3.Wszystkie przeglądy wyposażenia wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty 
przemieszczania wyposażenia, 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 sprzętu 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 do naprawy do dnia odebrania z 
naprawy sprawnego wyposażenia.  
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia wyposażenia w 
związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania 
wyposażenia, przemieszczenia wyposażenia dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 
8. W przypadku nie dokonania naprawy w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca wymieni 
wadliwy sprzęt na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat.  

9. Wykonawca wymieni sprzęt na nowy w okresie gwarancji w przypadku 3 istotnych awarii sprzętu. 
Za uszkodzenie istotne przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcję sprzętu.  
10. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i 
serwisu wynikające z niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji sprzętu nowego, wymienionego 
rozpoczyna się od nowa z chwilą jego dostarczenia. 
 

§ 7 
 

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. 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.  
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
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stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy, z wyłączeniem odstąpienia na 
podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i odpowiednio § 8 ust.1 umowy 
6. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie 
Strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.  
8. Kary umowne, będą potrącane z faktury Wykonawcy.  
9. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
10. 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  § 2 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 
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.  
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