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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 

Znak sprawy: OSP.341/1/2010 

SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 

na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

(zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z 

późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 

GMINA RYMANÓW 

ul. Mitkowskiego Nr 14A 

38-480 RYMANÓW 

 

tel: 0-13 43 55 006 

fax: 0-13 43 55 765  

 

REGON: 370440590 

NIP: 684-23-77-352 

      

 e-mail: os@rymanow.pl; 

 strona internetowa: http://rymanow.bip.org.pl/; 

 

Godziny urzędowania:  

 w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00  

 od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 

 

zamierza udzielić zamówienia publicznego na:  

 

Zakup w ramach Projektu pn. „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin 

Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów”. 
 

Oś: IV.  Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.  

Działanie: 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013. 

 
Obejmującego: „Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego  

przeznaczonego dla - OSP Rymanów – Posada Dolna” 

 

 

CPV:   34144210-3  Wozy strażackie 
  
 

 
  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.  
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych. 

mailto:os@rymanow.pl
http://rymanow.bip.org.pl/
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Rozdział I Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami 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), a także wydane na podstawie 

niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia 

publicznego, a zwłaszcza: 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 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), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

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

publicznych. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

—strona Biuletynu Zamówień Publicznych  

—strona internetowa Zamawiającego - http://rymanow.bip.org.pl/; 

—tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  - „Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego  

przeznaczonego dla - OSP Rymanów – Posada Dolna”,  

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 2,5m
3
. 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 

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


 

 4 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

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”. 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 34144210-3  Wozy strażackie 

 

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) 

Rozdział 3.  Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Rozdział 4.    Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

Rozdział 5.     Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 30.09 2010r 

Rozdział 6.    Informacja o podwykonawcach 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,  której wykonanie 

powierzy podwykonawcom.  
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Rozdział 7.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie; 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Przyjmuje się, 

że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 

zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 

formę pisemną fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 

5) wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z zawartej umowy będą dokonywane z 

pełnomocnikiem 

 

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ; 

 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: 

a) dokumenty wspólne, takie j jak: 

- oferta, 

- wykaz wykonanych dostaw (Załącznik Nr 6 do SIWZ), dokumenty 

potwierdzające , że dostawy te zostały wykonane należycie, 

- oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których  mowa  w 

art. 22 ust 1 

- dokumenty potwierdzające że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom 

Zamawiającego 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 

konsorcjum; 

b) oświadczenia i dokumenty, takie jak: 

- odpis z właściwego rejestru albo osoby fizyczne  oświadczenie z art. 24 ust 1 pkt 2, 

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie 

spełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 

- zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, 

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 

 

Rozdział 8,     Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 roku w spawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (Dz.U, nr 226, poz.1817). 
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Rozdział 9.     Waluta,    w   jakiej   będą   prowadzone   rozliczenia   związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie 

polskiej 

 

Rozdział 10.   Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:  

 

a) spełniają określone przez Zamawiającego warunki  dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten 

warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek jeśli 

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-gaśniczego o wartości min 600 000,00 zł brutto i 

posiada dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych dostaw. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek 

jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek 

jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

 

b) oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.  

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) W celu dokonania oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w niniejszej specyfikacji Zamawiający sprawdzi, czy złożone oferty zawierają 

wymagane oświadczenia i dokumenty, a także czy potwierdzają one spełnienie warunków Ocena 

spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 

podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.. 

b) Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca 

spełnia wyżej wymienione warunki, 

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 niniejszej SIWZ, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, ale zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
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odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, 

5. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust. 1, i brak 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art 24 ust.. 1. 

6. Wykonawca może polegać 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 

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku. 

 

Rozdział 11.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w 

niniejszym postępowaniu 

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z 

powodu nie spełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 zamawiający żąda od 

Wykonawcy następujących dokumentów: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr  4; 

b) aktualnego odpisu 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 PZP, wystawionego 

nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP; 

c) Aktualnego zaświadczenia 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 — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

a) oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na formularzu zgodnym z załączonym do SIWZ - 
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Załącznik Nr 3, 

b) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością   dostawom   

stanowiącym   przedmiot   zamówienia   (Wykonawca   winien wykazać co najmniej 1 dostawę 

(zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, której przedmiotem był średni 

samochód ratowniczo-gaśniczy), z podaniem  odbiorców, przedmiotu, wartości i daty realizacji- 

na formularzu zgodnym z załączonym do SIWZ - Załącznik Nr 6 oraz załączy dokumenty 

potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie tzn. referencje i protokoły dostawy. 

3)  W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom Zamawiającego każdy 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 

a)   „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia " 

dokument opisowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zakresem  podanym  przez 

Zamawiającego jako Załącznik nr 2 SIWZ zawierający charakterystykę oferowanego pojazdu 

co najmniej w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego. 

4) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b 

ustawy prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1. 

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1 lit b,c, i d składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraj u, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) 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. 

6) Dokument, o którym mowa w pkt 5 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert Dokument, o którym mowa w pkt 5 lit. b, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert. 

7) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib' lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się' je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

Rozdział 12.   Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

Rozdział 13.   Termin związania ofertą 

 

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

pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,   

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takie wskazanie osoby uprawnionej do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem  na niżej podane numery. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

 

- w sprawach z zakresu procedury  postępowania: 

Alicja KURYLAK tel. (013) 435 69 85; fax (013) 43 55 765,  

- w sprawach z zakresu przedmiotu zamówienia: 

Marek TOMKIEWICZ tel. 691 381 525; fax (013) 43 55 765. 

 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. 

3.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 

pkt. 3.2., po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania. 

3.4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej http://rymanow.bip.org.pl/. 
3.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

3.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

4.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4.2.  Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym  przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

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

5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 

Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

5.1. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5.2. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania 

ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 

określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

http://rymanow.bip.org.pl/
http://rymanow.bip.org.pl/
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5.3. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację 

o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://rymanow.bip.org.pl/.  
 

Rozdział 15.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Sposób zaadresowania oferty: 

1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

1.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być złożone w dwóch kopertach (zewnętrznej i 

wewnętrznej) oznaczone w sposób następujący: 

1.2.1 Koperta zewnętrzna powinna zawierać następującą adnotację: 

 

 

Gmina Rymanów 

ul. Mitkowskiego Nr 14A 

38-480 RYMANÓW 

„Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego  przeznaczonego dla - OSP Rymanów” 

 oraz 

„Nie otwierać przed dniem  30.04.2010r. godz. 13:15" 

 

1.2.2. Koperta wewnętrzna.  

   - Powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy i powinna być  opatrzona w następującą 

adnotację: 

Gmina Rymanów 
ul. Mitkowskiego Nr 14A 

38-480 RYMANÓW 

 

„Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego  

 przeznaczonego dla - OSP Rymanów – Posada Dolna” 

 

Uwaga 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym 

punkcie. 

2. Podpisy, 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - 

rejestrze przedsiębiorców, 

2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo 

3. Pełnomocnictwo: 
1)  w. przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać 

zakres upełnomocnienia, 

2) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone 

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM": 

a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, 

b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub 

c) przez notariusza 

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

4, Forma dokumentów i oświadczeń. 

http://rymanow.bip.org.pl/
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1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie: 

a) oryginałów (oświadczenia dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust 1, oferta, wykaz wykonanych usług), 

b) oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty), 

 

2) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z imienną 

pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy), 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego  na język polski i podpisane przez Wykonawcę 

5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz 1503, z późn zm), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAIEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i 

umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku 

wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być 

udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie 

6,, Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi  koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim zgodnie z art. 9 ust 2 PZP, 

b) w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 PZP. 

c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 

 

7. Wymaga się by ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

posiadającą Pełnomocnictwo, 

8. Zaleca się, aby: 

1) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana 

kolejnymi numerami, 

2) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może 

stanowić odrębną część oferty), 

3) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi 

Załącznik Nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie 

spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawierać w swojej ofercie wszystkie 

dane wymagane przez Zamawiającego). 

9. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) zgodnie z art. 84 ustawy PZP, Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę, 

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ 

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY"/,,WYCOFANIE OFERTY", 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie. 
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11. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste   omyłki   rachunkowe,   z   uwzględnieniem   konsekwencji   rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz ofertowy (sporządzony na załączniku nr 1), 

2) Ofertę techniczną (sporządzoną według załącznika nr 2), 

3) Żądane dokumenty zawarte w Rozdziale 11  

4) 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. 

5) 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, 

 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. 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

. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (data i godzina wpływu) 

3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pokój Nr 24 świetlica Urzędu 

Gminy  dnia  30.04.2010 roku, godz. 13
15

. 

4 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia. 

6 Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 

a także informacje dotyczące cen. 

7 Informacje, o których mowa w pkt  5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8 UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, 

a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). 

Rozdział 17.   Opis sposobu obliczania ceny 

1 Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku 

2 Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami umowy. 

3 Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się cen wariantowych 
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Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

a) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne 

określone niniejszą specyfikacją, 

c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

d) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które: 

a) oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie kryterium cenowego , 

b) za parametry najkorzystniejsze w kryterium cenowym oferta otrzyma maksymalną liczbę 

punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru 

najkorzystniejszego, 

c)  wybór  oferty dokonany zostanie na podstawie  opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: 

punktacja 0-100 (100% = 100 pkt) 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cenowym otrzyma 

maksymalne liczbę punktów Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty. 

5. Kryteria oceny oferty: 

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 

 

6 Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

7 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

uzyska taka samą liczbę punktów zamawiający wezwie oferentów którzy otrzymali taką samą liczbę 

punktów do złożenia ofert dodatkowych. 

8 Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji 

elektronicznej. 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  podpisze umowę w siedzibie 

Zamawiającego –  Urząd Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW pok. 

Nr 10, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem 

umowy aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności 
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gospodarczej celem ustalenia prawidłowości reprezentacji Wykonawcy. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

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

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdy kryterium oceny ofert i 

łączną punktację,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Zamawiający wywiesi ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w swojej 

siedzibie jak również zamieści informacje, o których mowa  w ust. 3. pkt 1 na stronie internetowej. 

5.  Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy (10 lub 5 dni), jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta, 

2) nie odrzucono żadnej oferty, 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana  będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

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

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust.1 ustawy. 

 8. Nieusprawiedliwione niestawienie się wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

traktować się będzie jako nieprzystąpienie do umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Rozdział 20.   Wymagania   dotyczące   zabezpieczenia   należytego   wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   

Rozdział 21.  Istotne    postanowienia     umowy     w    sprawie     zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Rozdział 

22. Inne informacje 

1 Nie przewiduje się: 

a) zawarcia umowy i ramowej, 

b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

c) wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

d) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

2 We wszelkich spławach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

3. Przedmiot niniejszego zamówienia został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego  na lata 2007-2013. 
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Rozdział 23. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie 

takich zamówień 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Rozdział 24. Pouczenie   o   środkach    ochrony   prawnej   przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

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

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

niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w  

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy.   

2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. 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. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

Rozdział 25.   Załączniki do SIWZ 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz Ofertowy - zał. nr 1; 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia - zał. nr 2, 

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3, 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 

- zał. nr 4, 

5. Projekt umowy - zał. nr 5, 

6. Formularz wykazu wykonanych w okresie 3 lat dostaw - zał. nr 6. 

 Zamawiający 
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Załącznik nr 1 

………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

Data ……………………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Zakup średniego 

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

Dolna” 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdza to złożeniem wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów. 

2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę netto: ………………………………….. zł  

w tym podatek VAT 7% ………………………………. zł  

wartość brutto: ………………………………………….  zł  

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………..) 

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 do dnia ……………………….. 2010 r. 

5. Na przedmiot zamówienia udziela: 24 miesięcy. 

6. Akceptuje 14 – dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury VAT 

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. Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag. 

11. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, a projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku 

wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Załączniki do oferty (zał. Nr 1), stanowiące jej integralną część: 

 

 

………………………………………………. 
( podpis i imienna pieczątka wykonawcy) 

POUCZENIE: 

(*) – NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

MIEJSCA WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ. 
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                                                                                                                      Załącznik Nr 2

  

L.p Wyszczególnienie Wypełnia oferent podać 

zastosowane rozwiązania 

(parametry techniczne) lub 

potwierdzić spełnienie wymagań 

Zamawiającego 

1 Podwozie z kabiną  

1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 

zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". 

Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r.  

Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane 

przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały 

warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest 

świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na 

wykonanie zabudowy. 

 

1.2. Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa 

całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z 

załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może 

przekroczyć 14.000 kg.  

 

1.3.  Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania max 18 m.  

 

1.4. Samochód fabrycznie nowy - rok 2010  

1.5. Samochód wyposażony w system: -ABS (układ zapobiegający 

blokowaniu kół podczas hamowania) 

 

1.6. Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i 

świetlne. Urządzenie akustyczne o mocy 200 W  powinno umożliwiać 

podawanie komunikatów słownych.   

 

1.7. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne stroboskopowe niebieskie pulsacyjne 

umieszczone z przodu pojazdu. 

 

1.8. Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym o mocy min. 290 KM  o 

zapłonie samoczynnym. 

Silnik spełniający normę czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy 

prawo o ruchu drogowym. Spełniający normę EURO5 bez konieczności 

stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. 

 

1.9. Masowy wskaźnik mocy, określany dla MMR - maksymalnej masy 

rzeczywistej - min 15kW/tonę 

 

1.10. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu- 3200 mm. 

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w 

położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie powinna 

przekraczać-  1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość palety lub 

szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, pojazd musi być 

wyposażony w podesty umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym 

otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie 

kierowcy. 

Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia 

z zachowaniem ergonomii. 

 

1.11. Napęd 4 x 4: 

 możliwość odłączania napędu osi przedniej, 

 możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej 

osi, 

 przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, 

 zawieszenie: przód – resory paraboliczne, tył –  pneumatyczne z 
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możliwością regulacji wysokości. 

1.12. Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona na 

poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie 

miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy),  

Kabina wyposażona w: 

 indywidualne regulowane oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

 niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający 

ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 

 szyberdach, 

 przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, 

 elektryczne szyby przednie, 

 elektryczne lusterka, 

 lusterka podgrzewane, 

 

 

1.13. 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. 

 

1.14. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V,z biegunem ujemnym na 

masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. 

Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 

 

1.15. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.  

1.16. Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze 

źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja 

podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze 

samorozłączalne - komplet). 

 

1.17. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz 

oraz radiostację samochodową. 

 

1.18. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu 

wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 

 

1.19. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu - nie mniejsza niż 90 km/h  

1.20. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej 

dopuszczalnej masy pojazdu podanej w homologacji typu.- minimum 3 % 

 

1.21. Kolorystyka: 

 samochód – RAL 3000 

 błotniki i zderzaki – białe 

 podwozie – czarne 

 

1.22. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 

60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być 

zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.  

 

1.23. 

 

Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi 

poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed 

oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. 

 

1.24. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować 

swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: Od – 25 °C do + 50 °C 

 

1.25. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.  

1.26. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km 

lub 4 godzinną pracę autopompy.  

 

1.27. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy- w czasie min. 

4 godz. podczas postoju, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz 

przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez 

producenta 

 

1.28. Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym  
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obciążeniem pojazdu. 

1.29. Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków 

atmosferycznych i terenowych. 

 

1.30. Pełnowymiarowe koło zapasowe.  

1.31. 

 

 

 

Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu 

posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. 

Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szekle z przodu  

umożliwiające odholowanie pojazdu. 

 

2. Zabudowa pożarnicza:  

2.1. Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych 

antykorozyjnie. 

 

2.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu 

antypoślizgowym, zamontowana skrzynia na sprzęt burzący. 

 

2.3. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 

antypoślizgowym. 

 

 

2.4. Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie 

może przekroczyć 600 mm. 

 

2.5. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi 

wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów 

odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz 

powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe 

zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu 

z zachowaniem wymagań ergonomii.  

 

2.6. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w 

oświetlenie: 

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w 

kabinie kierowcy. 

 

2.7. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu 

zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie 

powierzchni dachu roboczego.- minimum 5 luksów w odległości 1 m na 

poziomie gruntu 

 

2.8. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, 

szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich 

obsługę w rękawicach. 

 

2.9. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.  

2.10. Zbiornik wody - pojemność  2,5 m
3
  umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu 

wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w 

oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem 

zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik 

powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. 

 

2.11. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na 

działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 

modyfikatorów- pojemność minimum 10 pojemności zbiornika wody. 

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego 

bezpieczną eksploatację. 

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z 

poziomu terenu i z dachu pojazdu. 

 

2.12. Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na 

dachu pojazdu, przy podstawie działka zamontowany zawór 

odcinający. 

 

2.13. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, 

zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 

 

2.14. Autopompa dwuzakresowa. 

 Wydajności min. 2500l/min przy ciś. 8 bar i Hgs 1,5 m i min. 250l/min przy 

ciś. 40 bar 
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2.15. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry 

autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż 

przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. 

 

 

 

 

2.16. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka 

pianotwórczego do minimum: 

1. - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, 

2. - linii szybkiego natarcia z napędem elektrycznym i   

3.    ręcznym, 

4. - instalacji zraszaczowej, 

5. - działka wodno-pianowego 

 

2.17. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.  

2.18. Autopompa musi być 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. 

 

2.19. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące 

urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: 

 manowakuometr, 

 manometr niskiego ciśnienia, 

 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 

 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

 regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

 wyłącznik silnika pojazdu, 

 kontrolka pracy silnika, 

 kontrolka włączenia pompy, 

 schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. 

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia 

kontrolno-pomiarowe: 

 manometr niskiego ciśnienia, 

 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 

 

2.20. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do 

napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję 

zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz 

zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością 

przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. 

 

2.21. Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający 

uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym 

zakresie wydajności pompy. 

 

2.22. 

 

Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i 

działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 

modyfikatorów. 

 

2.23. Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite 

odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. 

 

2.24. Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania tego samego 

producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, sterowany z kabiny 

kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed 

zamarzaniem w temperaturze do - 25
o
C. 

 

2.25. Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed 

przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze 

zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący 

bezpieczną eksploatację pompy. 

 

2.26. Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy min 4 dysze po 

podaniu wody w czasie jazdy 

- dwa zraszacze zamontowane przed przednia osią.  

 



 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

- dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu 

3. Wyposażenie dodatkowe  

3.01. - wyciągarka elektryczna o sile 5,5 tony (+ 200kg) 

- uchwyty na aparaty 4 szt. 

- numery operacyjne 

- napęd elektryczny zwijadła 

- dodatkowy manipulator w przedziale autopompy 

- zestaw hydrauliczny: nożyce,  

rozpieracz ramionowy, 

agregat hydrauliczny z możliwością pracy dwóch narzędzi równocześnie, 

wąż 10 m 2 szt.         

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe z maskami bez sygnalizatorów 4 szt.,                                                        

- latarki z ładowarkami w wykonaniu Ex 4 szt.,               

- radiotelefony nasobne z ładowarkami 2 szt.         
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  Załącznik nr 3 

 

 

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................... 

 

Adres wykonawcy ....................................................................................................... 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego  przeznaczonego dla - OSP 

Rymanów – Posada Dolna” 

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

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. 

 

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

każdej kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu. 

 

  

 

 

.......................................................................... 
( podpis osoby upoważnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 

szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego. 

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 

prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane 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) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary. 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 

oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

            PROJEKT 

UMOWA NR …...................….. 

 

pomiędzy ………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika ……………………………….. 

 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

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

reprezentowanym przez: ………………………………………………………..............……… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655 ze zm.).  

Zakup w ramach Projektu pn. „……………………………………………………………......” 

 

§ 1 

   

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego  

przeznaczonego dla - OSP Rymanów – Posada Dolna”, zgodnie ze SIWZ stanowiący załącznik do 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY odbierze od WYKONAWCY w 

jego siedzibie. 

 

§ 2 

 

1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 30.09.2010 r. 

2. Do odbieranego samochodu strażackiego winna być dołączona pełna dokumentacja obejmująca w 

szczególności: 

a) instrukcje obsługi w języku polskim, 

b) warunki gwarancji, 

c) wyciąg ze świadectwa homologacji, 

d) kartę pojazdu. 

3. Niezależnie od obowiązków wymienionych w ust. 2, WYKONAWCA zobowiązany jest  

do przeprowadzenia na własny koszt obowiązkowego szkolenia przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi odbieranego samochodu strażackiego w dniu odbioru 

samochodu. 
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§ 3 

 

1. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o planowanym terminie odbioru  

z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni roboczych. 

 

§ 4 

 

1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie  

w protokołach odbioru. 

2. Protokół odbioru zostanie spisany w dniu odbioru samochodu strażackiego. 

3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno – jakościowego pojazdu 

w siedzibie WYKONAWCY. 

4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji 

przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, 

jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności 

ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego potwierdzone zostanie 

sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 

egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo 

powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad. 

6. Wymienione w ust. 1 protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron, stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ, dla odebranego samochodu 

strażackiego. 

 

§ 5 

 

1. Wartość netto przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na: 

………………. zł (słownie:  ……………………………………………………………..) 

2. Wartość podatku .............% VAT …………zł 

3. Wartość brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na: ………………...............zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………..) 

 

§ 6 

 

1. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 14 dni roboczych 

od daty przedłożenia faktury VAT, na konto WYKONAWCY podane  

w fakturze po pozytywnie podpisanym protokole odbioru techniczno-jakościowym. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
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§ 7 

 

1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU: 24 miesiące gwarancji. 

2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania protokołów odbioru. 

3. Zasady gwarancji samochodu strażackiego określają warunki gwarancji przekazane przez 

Wykonawcę. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku ujawnienia wad WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania obowiązków 

wynikających z tytułu gwarancji. 

2. W okresach gwarancyjnych określonych w § 7 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania 

bezpłatnych napraw gwarancyjnych samochodu. 

3. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu stwierdzenia wady do jej usunięcia. 

 

§ 9 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

 za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

umowy określonej w § 5 ust. 3 , za każdy dzień zwłoki, 

 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi i gwarancji 

za wady - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3, za każdy 

dzień zwłoki, 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu określonej w § 5 ust. 3.  

b) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne: 

 za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

umowy określonej w § 5 ust. 3, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

wysokość kar nie pokryje szkody. 

 

§ 10 

 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy jeżeli: 

 zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY, 

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, 
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 zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

b) WYKONAWCA może odstąpić od umowy jeżeli: 

 ZAMAWIAJĄCY bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy, 

 ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że na skutek zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

względem WYKONAWCY. 

2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - od rygorem 

nieważności odstąpienia. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz.  

dla WYKONAWCY a 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJACY 
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Załącznik nr 6 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw /usług 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 

licząc od dnia złożenia oferty, 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 wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca 

posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 

 

Lp. Odbiorca Data wykonania. 
Przedmiot wykonanej 

usługi / dostawy 
Wartość 

1     

2     

3     

 

 

Do wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

 

 

 

 

 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 


