
 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   45 /2010 

B U R M I S T R Z A    G M I N Y   R Y M A N Ó W 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego 

 

Na podstawie: 

 art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz 

następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, 

poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, 

poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 223, poz. 1778); 

 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, 

poz., 1591, z późn. zm.); 

 § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych 

zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz.743); 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), 

 

 

z a r z ą d z a m, co następuje: 

 

§ 1  

 

           Zatwierdzam wybór postępowania przetargowego na zadanie pn. Zakup średniego 

ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla – OSP Rymanów – Posada 

Dolna ” w ramach Projektu  pn.: „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin 

Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa 

zamówień publicznych. 

 

§ 2 

 

Zatwierdzam kryterium oceny ofert:  cena – 100% 

 

KC = Cn/Cob x 100 pkt x 100% 

gdzie 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena 

Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

§3 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



 

Z A R Z Ą D Z E N I E     N R   44  /2010 

B U R M I S T R ZA    G M I N Y   R Y M A N Ó W 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej 

  

 

Na podstawie: 

  art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące 

zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 

1591 i Nr 223, poz. 1778); 

 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z późn. zm.); 

 § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych 

zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz., 743). 

 

z a r z ą d z a m, co następuje: 

 

§ 1 

 

            Powołuję Komisję Przetargową w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji 

zadania pn. Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego 

dla – OSP Rymanów – Posada Dolna” w ramach Projektu  pn.: „Wyposażenie Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów” w następującym 

składzie: 

 

1. Alicja KURYLAK                  - przewodniczący    

2. Monika RYGIEL                    - sekretarz 

3. Józef SZEPIENIEC                - członek 

 

§ 2 

 

Do zadań Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1należy: 

 

 wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne, 

 uzyskanie akceptacji wyrobu trybu postępowania o zamówienie publiczne, 

 przygotowanie dokumentacji przetargowej, 

 przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Rymanów: Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu 

pożarniczego przeznaczonego dla - OSP Rymanów – Posada 

Dolna w ramach Projektu pn.: Wyposażenie Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz - Zdrój, Miejsce Piastowe i 

Rymanów 

Numer ogłoszenia: 93441 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego ratowniczo-

gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla - OSP Rymanów – Posada Dolna w 

ramach Projektu pn.: Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz - Zdrój, 

Miejsce Piastowe i Rymanów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę średniego ratowniczego-gaśniczego samochodu z podwoziem samochodu z 

napędem 4x4 z kabiną 6 osobową. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa. Silnik o zapłonie 

samoczynnym spełniający normę spalin EURO 5 o mocy min 290KM. Zbiornik wody wykonany z 

materiałów kompozytowych o pojemności 2,5m3. Autopompa dwuzakresowa o wydajności 

min.2500 l/min. Instalacja układu zraszaczy. Dodatkowe wyposażenie: - zestaw sprzętu 

hydraulicznego, - aparaty powietrzne, - wyciągarka, - uchwyt na drabiny na dachu, - radiostacje 

nasobne z ładowarkami, - latarki osobiste a ładowarkami, - zwijadło wysokiego ciśnienia zwijanie 

elektryczne i ręczne. Szczegółowe informacje zostały zawarte w koncepcji techniczno-

technologicznej pojazdu przedstawionej w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi 

spełniać: 1) wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm, i przepisów 

ochrony środowiska, w tym przede wszystkim: a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 



r. Nr 108, poz. 908 ze zm. b) Wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 

wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej - wynikających z 

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

2) 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 dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 

r. Nr 143, poz. 1002). Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza się składanie 

ofert równoważnych jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi 

charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia. Przedstawione parametry 

pojazdu stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą 

stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców 

składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 

Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Zakup w ramach Projektu pn. Wyposażenie 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz - Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów. 2. 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z 

warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.2. Wymagana jest 

należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2.3. Ustalenia i decyzje dotyczące 

wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 

przedstawicielem Wykonawcy. 2.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i 

numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia. 2.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Wymagania organizacyjne. Odbiór 

samochodu przez Zamawiającego odbędzie się w siedzibie Wykonawcy do 14.10.2010 r. 4. 

Wymagania dot. gwarancji Okres gwarancji - min. 24 miesiące na cały samochód (bez limitu 

kilometrów).. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał minimum 1 dostawę średniego 

samochodu ratowniczo-gasniczego o wartości min. 600.000,00 zł brutto i posiada 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych dostaw. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 



 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

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 wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo-gasniczego i wyposażenia - 

dokument opisowy przygotowany przez Wykonanwcę zgodnie z zakresem podanym przez 

Zamawiajacego, jako Załącznik Nr 2 SIWZ zawierajacy charakterystykę oferowanego 

pojazdu co najmniej w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Formularz ofertowy (sporządzony na załączniku nr 1), 2) Ofertę techniczną (sporządzoną według 

załącznika nr 2), 3) Dokument stwierdzający uprawnienie osoby/osób do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 



oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

należy dodatkowo dołączyć właściwe umocowanie prawne oraz w/w dokument. 4)Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp. składają dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://rymanow.bip.org.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy 

Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14A (pokój 25) 38-480 RYMANÓW. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

30.04.2010 godzina 13:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy 

Rymanów Biuro Obsługi Klienta - (parter) lub sekretariat pokój Nr 11, w terminie do dnia 30.04.2010 

roku, do godz. 13:00. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia będzie współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa IV 

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


