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ZATWIERDZAM:

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 
udostępniona  jest  na  stronie  internetowej 
zamawiającego:  www.bip.trzcianka.pl od  dnia 
zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu 
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  do  upływu 
terminu składania ofert.

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże 
w  terminie  5  dni  specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia, łącznie z załącznikami, nieodpłatnie

Trzcianka, 21 lipca 2015 r.
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1. INFORMACJE  OGÓLNE.

1. Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Dostawa 
fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 
dla jednostki OSP w Siedlisku” jest Gmina Trzcianka, zwana dalej Zamawiającym.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./, zwanej dalej ustawą.

3. Wartość zamówienia jest  mniejsza niż  kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

4. Celem postępowania jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca powinien  zapoznać  się  ze  wszystkimi  częściami  składającymi  się  na 
specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, 
które są niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Jakub Świątnicki – 
specjalista  ds.  zamówień  publicznych  w  Referacie  Gospodarki  Przestrzennej 
i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pokój  115, 
tel. 67 352-73-65, fax 67 216 37 50,   e-mail: js@trzcianka.pl.

8. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  z  zachowaniem  formy 
pisemnej w języku polskim.

9. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski  /w tym zapytania 
o wyjaśnienie  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia/,  zawiadomienia  oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują  pisemnie, faksem /67 216 37 50/ 
lub  drogą  elektroniczną  js@trzcianka.pl. Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania.

10.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ. 
Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie  później  niż na 2 dni  przed 
upływem terminu składania ofert  -  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ  wpłynie  po  upływie  terminu  składania  wniosku  lub  dotyczy  udzielonych 
wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez 
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rozpoznania.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu 
składania wniosku o wyjaśnieni treści SIWZ.

11. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże  wykonawcom,  którym 
przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni  na swojej  stronie 
internetowej www.bip.trzcianka.pl .

12.Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

13.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 
może  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  SIWZ  zamawiający  przekaże 
niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  oraz  zamieści  na 
swojej stronie internetowej.

14.Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu, 
zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych oraz na swojej stronie internetowej.

15.Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
o zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert i poinformuje  o  tym  wszystkich 
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie 
internetowej.

16.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

16.1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

16.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

16.3. wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  
postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym,  
czego nie można było wcześniej przewidzieć,

16.4. postępowanie  obarczone  będzie  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  
uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

17.O  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  zawiadomi,  podając  uzasadnienie 
faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

17.1. ubiegali  się  o udzielenie zamówienia /pisemnie wszystkich wykonawców,  
którym przekazano  SIWZ oraz  zamieści  tę  informację  na  swojej  stronie  
internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem  
terminu składania ofert; 

17.2. złożyli  oferty  /pisemnie  oraz  zamieści  tę  informacje  na  swojej  stronie  
internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 
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18.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert  przedstawia taki  sam bilans ceny i  innych kryteriów oceny ofert,  zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną

19.W  przypadku  unieważnienia  postępowania  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
zamawiającego,  wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

20.W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który 
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia.

21.W  celu  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  szczególności 
oceny  spełniania  przez  wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu,  badania 
i oceny oferty, kierownik zamawiającego powołał Komisję Przetargową.
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
GBA  2,5/16  realizowana  w  ramach  projektu  współfinansowanego  przez  Unię 
Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach 
Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2007-2013  pn.: 
"Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcianka poprzez 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego".

 
2. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:

 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 z późn. zm.) 
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;

 rozporządzenia  Ministrów:  Spraw  Wewnętrznych,  Obrony  Narodowej,  Finansów 
oraz  Sprawiedliwości  z  dnia  17  października  2014  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych  pojazdów  specjalnych  i  używanych  do  celów  specjalnych  Policji, 
Agencji  Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby 
Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1421);

 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002r.  w  sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 
U. z 2013r. Poz. 951);

 rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 27 kwietnia 
2010r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących 
zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. 
U. Z 2010r. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.);

 norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważne w zakresie odpowiednim  
do przedmiotu zamówienia.

3. Podwozie  pojazdu  musi  posiadać  świadectwo  homologacji  zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, 
gdy przekroczone zostały warunki  zabudowy określone przez producenta podwozia 
wymagane  jest  świadectwo  homologacji  typu  pojazdu  kompletnego  oraz  zgoda 
producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane 
w  pojeździe  powinny  spełniać  wymagania  odrębnych  przepisów  krajowych  i/lub 
międzynarodowych.  Świadectwo  homologacji  wraz  z  opisem  technicznym  należy 
przedstawić podczas odbioru techniczno-jakościowego.
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4. Pojazd  musi  spełniać  wymagania  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.).  Potwierdzeniem  spełniania  ww wymagań  będzie 
przedłożenie  najpóźniej  w  dniu  odbioru  techniczno-jakościowego  przedmiotu 
zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia oraz kopii sprawozdania z badań. 
Sprzęt  dostarczony  z  pojazdem,  jeżeli  jest  dla  niego  wymagane  świadectwo 
dopuszczenia,  musi  spełniać  wymagania  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.).  Potwierdzeniem spełnienia  ww.  wymagań będzie 
przedłożenie  najpóźniej  w  dniu  odbioru  techniczno-jakościowego  przedmiotu 
zamówienia  aktualnego  świadectwa  dopuszczenia  dla  tego  sprzętu.  Świadectwo 
dopuszczenia  na  pojazd  obejmować  ma  wyposażenie  ratownicze  zgodne  z 
wymaganiami załącznika nr 1 i nr 5 "Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów 
pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej".

5. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008r.  
w  sprawie  gospodarki  transportowej  w  jednostkach  organizacyjnych  Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008r., poz. 8 z późn. zm.). Dane dotyczące 
oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.

PODWOZIE POJAZDU Z KABINĄ DLA ZAŁOGI

6. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy 
na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości 
określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

7. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, 
urządzenie  akustyczne  umożliwiające  podawanie  komunikatów  słownych.  Belka 
sygnalizacyjna  z  dwoma  niebieskimi  lampami  wysyłającymi  sygnał  błyskowy, 
montowana na dachu kabiny pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu 
pojazdu. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy 
z  przodu  pojazdu.  Wszystkie  lampy  ostrzegawcze  i  głośnik  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem  mechanicznym  siatkami  ze  stali  nierdzewnej.  Całość  sygnalizacji 
świetlnej wykonana w technologii LED.
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OPIS POJAZDU

Podwozie z kabiną

8. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem,  o 
mocy min. 285 KM, spełniającym wymogi normy EURO 5 (możliwość rejestracji  na 
podstawie ministerialnej listy odstępstw).
Silnik  i  podwozie  tego  samego  producenta.  Silnik  przystosowany  do  zasilania 
biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214.  Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.  

9. Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające:
 długość 7800 mm
 szerokość 2550 mm
 wysokość 3200 mm

Maks.  wysokość  górnej  krawędzi  najwyższej  półki  w  położeniu  roboczym  (po  
wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu 
lub obsługi.
Dostęp do wyżej  położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów  
roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy.
Otwieranie/zamykanie  podestów  wspomagane  siłownikami  gazowymi.  Podesty  
zabezpieczone  dodatkowymi  zamkami  przed  niepożądanym  otwarciem  w  
przypadku awarii siłowników.

10. Stały napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej  
oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej, na 
tylnej  podwójne.  Zawieszenie  mechaniczne  wzmocnione,  wytrzymujące  stałe 
obciążenie  masą całkowitą  maksymalną bez  uszkodzeń w zakładanych  warunkach 
eksploatacji.  Pojazd wyposażony w manualną zsynchronizowaną skrzynię biegów o 
ilości przełożeń do przodu wynoszącej 6, z możliwością wyboru przełożeń szosowych i 
terenowych.

11. Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, 
wykonana w technologii  zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w 
układzie  miejsc  1+1+4  (siedzenia  przodem do  kierunku  jazdy),  kabina  zawieszona 
mechanicznie.
Kabina wyposażona w:
 indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
 fabryczny układ klimatyzacji kabiny,
 niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy 

wyłączonym silniku,
 wywietrznik dachowy w tylnym przedziale załogi,
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 boczne szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane 
lusterka boczne,

 fabryczny radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową.

12. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:
 siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
 wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
 fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo 

zawieszony pneumatycznie.
 tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie 

pojazdu,  wg  rozwiązania  technicznego  zaproponowanego  przez  oferenta 
umożliwiające:
◦ jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli,
◦ odblokowanie  każdego  aparatu  indywidualnie  (dźwignia  odblokowująca  o 

konstrukcji  uniemożliwiającej  przypadkowe  odblokowanie  np.  w  czasie 
hamowania pojazdu).

13. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie,
 moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na 

energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
 przetwornica napięcia 24V / 12V.

14. Instalacja  elektryczna  wyposażona  w  główny  wyłącznik  prądu,  bez  odłączania 
urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony).

15. Pojazd wyposażony w gniazdo  ładowania  akumulatorów,  zamontowane na stopniu 
wejściowym do  kabiny,  po  lewej  stronie  (w kabinie  kierowcy świetlna  i  dźwiękowa 
sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Dodatkowo pojazd wyposażony w 
szybkozłącze  umożliwiające  doładowywanie  powietrza  w  układzie  pneumatycznym, 
zamontowane w sąsiedztwie gniazda ładowania akumulatorów.

16. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny MOTOROLA DP4801 GPS 
MOTOTRBO lub urządzenie równoważne, o minimalnych parametrach:
 moc wyjściowa: 1W/4W – UHF, 1W/ 5W – VHF 
 czas pracy akumulatora: min. 16 godz. w trybie cyfrowym, min 11 godz. w trybie 

analogowym (w oparciu o cykl pracy 05/05/90) 
 pasmo częstotliwości - VHF, szerokie pasmo UHF 
 przekaźnik 
 akumulator: litowo-jonowy 

Dane fizyczne:
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 Przycisk awaryjny 
 Wyświetlacz czterowierszowy (tryb noc/dzień) 
 Pełna klawiatura  

Właściwości urządzeń radiowych:

 linia prywatna 
 prywatna linia cyfrowa 
 powiadamianie głosowe 
 Przesył sygnału MDC (kodowanie/dekodowanie), Quik-Call II 

(kodowanie/dekodowanie), DTMF (kodowanie) 
 inteligentny dźwięk 
 Bluetooth® 
 GPS 
 programowalne przyciski 
 odstęp międzykanałowy: 6.25, 12.5, 25 kHz 
 liczba kanałów – 1000 
 rodzaje  skanowania:  Standardowy,  Priorytet,  Priorytet  podwójny,  Usunięcie 

uciążliwego kanału, Usługa Talkgroup, Wszystkie grupy, System, Powrót 
 licznik limitu czasu 
 obejście przkaźnika 
 uruchamianie głosem 
 połączenia indywidualne 
 połączenia grupowe 
 wiadomości tekstowe 
 powiadomienia o nieodebranych połaczeniach 
 Oprogramowanie CPS 
 identyfikacja rozmówcy 
 książka telefoniczna 
 skanowanie kanałów 
 przekazywanie połączeń 
 blokada nadajnika przy zajętym kanale 

Technologia:

 typ systemu: tradycyjny, TDMA 
 technologia cyfrowa 

Środowisko użytkowe:

 normy :  IP57 odporny na zanurzanie do 1m i całkowicie odporny na wnikanie pyłu 
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 iskrobezpieczny 
 certyfikat  FM  (certyfikacja  iskrobezpiecznego  wyposażenia  i  sprzętu  w  USA i 

Kanadzie) 
 standardy wojskowe: 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G  

17. Pojazd  wyposażony  w  sygnalizację  świetlną  i  dźwiękową  (brzęczyk  –  sygnał 
przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło 
cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB.

18. Minimalny prześwit nie mniejszy niż 380 mm.

19. Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 290 mm.

20. Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23°

21. Kolor:
 elementy  podwozia  –  czarne  lub  ciemnoszare  (fabryczny  kolor  elementów 

podwozia),
 błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe,
 kabina, zabudowa – RAL 3000,
 żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium.
 podwozie zabezpieczone przed korozją.

22. Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie przekracza 18 m.

23. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu wynosi 90 km/h.

24. Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną 
masą całkowitą określoną przez producenta podwozia a masą rzeczywistą całkowitą 
pojazdu przekracza 3 %.

25. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od 
chwili  uruchomienia  silnika  samochodu,  równocześnie  zapewniająca  prawidłowe 
funkcjonowanie hamulców.

26. Wylot  spalin  nie  jest  skierowany  na  stanowisko  obsługi  poszczególnych  urządzeń 
pojazdu,  umieszczony z  lewej  strony pojazdu,  pomiędzy osiami,  przystosowany do 
podpięcia do systemu odprowadzenia spalin.

27. Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu są zapewnione w warunkach temperatury 
zewnętrznej w przedziale -25ºC ÷ +50ºC.

28. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
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29. Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej 
pracy autopompy.

30. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej  pracy,  bez uzupełniania cieczy chłodzącej, 
oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie 
postoju min. 4 godz.

31. Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w 
każdych  warunkach  atmosferycznych  jak  również  w  warunkach  terenowych.  Koła 
pojedyncze  z  przodu  i  bliźniacze  z  tyłu.  Ogumienie  pneumatyczne  o  nośności 
dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. 
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych 
trwale oznaczone nad kołami. Ogumienie w tym samym rozmiarze na przedniej i tylnej 
osi. Pełnowymiarowe koło zapasowe, zamontowane pod podwoziem.

32. Pojazd  wyposażony  w  zaczep  holowniczy  ze  złączami  elektrycznymi  i 
pneumatycznymi.  Zaczep  służący  do  holowania  przyczep  o  dopuszczalnej  masie 
całkowitej  min.  8  t.  Zaczep  posiadający  homologację  lub  certyfikat  dopuszczenia. 
Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i  z tyłu umożliwiające odholowanie 
pojazdu.

33. Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu 
pojazdu, o sile uciągu 7 t. z liną o długości 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ 
sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec.

34. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w 
kabinie  kierowcy.  Pneumatyczny  układ  uruchamiający  hamulce  z  hamulcami 
tarczowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS.

35. Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane.

Zabudowa pożarnicza

36. Zabudowa  wykonana  w  całości  wyłącznie  z  materiałów  odpornych  na  korozję, 
ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami 
z anodowanej blachy aluminiowej. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną 
blachą aluminiową.

37. Dach  zabudowy  w  formie  podestu  roboczego  w  wykonaniu  antypoślizgowym. 
Krawędzie dachu zabezpieczone barierką rurową lub nadbudową boczną zintegrowaną 
z zabudową, o wysokości nie mniejszej niż 120 mm.
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38. Drabina do wejścia  na  dach składana,  z  poręczami  w górnej  części  ułatwiającymi 
wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w 
wykonaniu antypoślizgowym.

39. 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 pasujący do wszystkich 
zamków. Zabudowa skrytek umożliwiająca samodzielny montaż sprzętu ratowniczo – 
gaśniczego.  Wykonawca  dostarczy  odpowiednią  ilość  mocowań  i  uchwytów 
umożliwiających  przytwierdzenie  sprzętu.  W  kabinie  zainstalowana  sygnalizacja 
otwarcia skrytek.

40. Skrytki  na  sprzęt  i  przedział  autopompy  wyposażone  w  oświetlenie  włączane 
automatycznie  po  otwarciu  drzwi  skrytki,  oświetlenie  wykonane  w  technologii  LED. 
Sprzęt  rozmieszczony  grupowo  w  zależności  od  przeznaczenia  z  zachowaniem 
ergonomii.  Zamknięcia  żaluzji  typu rurkowego.  Możliwość regulacji  wysokości  półek 
montażowych.

41. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w 
warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie 
podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy.

42. Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie 
otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie 
z prowadnic).

43. Szuflady i  tace wystające w pozycji  otwartej  powyżej  250 mm poza obrys pojazdu 
posiadają oznakowanie ostrzegawcze.

44. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są 
tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

45. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

46. Powierzchnie  platform,  podestu  roboczego  i  podłogi  kabiny  w  wykonaniu 
antypoślizgowym.

47. Zbiornik wody o pojemności 2450 - 2550 litrów, wykonany z materiału kompozytowego, 
zbiornik  wyposażony  w  falochrony  oraz  oprzyrządowanie  umożliwiające  jego 
bezpieczną  eksploatację,  z  układem  zabezpieczającym  przed  wypływem  wody  w 
czasie jazdy. Zbiornik posiada właz rewizyjny.

48. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i  
nadciśnieniu testowym 20 kPa,
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 wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do 
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

 wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
 zintegrowany ze zbiornikiem wody,
 napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu 

pojazdu.

49. Autopompa  zlokalizowana  z  tyłu  pojazdu  w  obudowanym  przedziale  zamykanym 
drzwiami żaluzjowymi.

50. Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min.  2550 l/min.  przy ciśnieniu 0.8 MPa i 
głębokości  ssania  1.5  m  oraz  547  l/min.  przy  ciśnieniu  4  MPa.  Autopompa 
umożliwiająca  jednoczesne  podawanie  środków  gaśniczych  na  stopniu  niskiego  i  
wysokiego  ciśnienia.  Typ  i  parametry  autopompy  potwierdzone  w  świadectwie 
dopuszczenia.

51. 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 1,5 m.

52. Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości 
węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o 
regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego.

53. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień 
rozwinięcia  węża.  Zwijadło wyposażone w hamulec bębna,  napęd elektryczny oraz 
korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego 
przedmuchiwania zwijadła.

54. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do 
min.
 4 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
 wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu,
 działka dachowego,
 instalacji zraszaczowej.

55. Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu.

56. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
 z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s,
 z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
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57. W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze 
pracy pompy:
 manowakuometr,
 manometr niskiego ciśnienia,
 manometr wysokiego ciśnienia,
 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
 miernik prędkości obrotowej wału pompy,
 regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
 awaryjny wyłącznik silnika pojazdu,
 licznik motogodzin pracy autopompy,
 kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.

58. Zbiornik  wody  wyposażony  w  nasadę  75  z  zaworem  kulowym  do  napełniania  z 
hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym 
wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający 
przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

59. Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik 
środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 1, 3 i  6%, dostosowany do 
wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający 
regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.

60. Wszystkie  elementy układu wodno-pianowego i  układu neutralizacji  są  odporne na 
korozję  i  działanie  dopuszczonych  do  stosowania  środków  pianotwórczych  i 
modyfikatorów.

61. Konstrukcja  układu  wodno-pianowego  umożliwia  jego  całkowite  odwodnienie  przy 
użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

62. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak 
urządzenie  w  kabinie  kierowcy,  skutecznie  zabezpieczający  układ  wodno-pianowy 
przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. 
Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze,  umożliwiające 
ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu,  z możliwością 
wyłączenia  w  okresie  letnim  (zabezpieczenie  przez  rozmrożeniem)  oraz 
zapewniającym  dogrzanie  autopompy  do  właściwej  temperatury  pracy  jeszcze  w 
trakcie  dojazdu  do  miejsca  prowadzenia  akcji  gaśniczej,  przed  jej  rozpoczęciem 
(wydłużenie żywotności autopompy).

63. Na  wlocie  ssawnym  pompy  zamontowany  element  zabezpieczający  przed 
przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika 
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zewnętrznego  jak  i  dla  zbiornika  własnego  pojazdu,  gwarantujący  bezpieczną 
eksploatację autopompy.

64. Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe DWP 8÷24 o regulowanej wydajności 
800/1600/2400 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej  tylnej części. Zakres 
obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360º, a w płaszczyźnie pionowej – 
od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej  70º.  Maksymalny 
zasięg rzutu wynoszący 60m. Działko posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ 
działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu.

65. Maszt  oświetleniowy o  wysokości  min.  6  m,  mierzonej  od  podłoża  na  którym stoi  
pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 
360º i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, 
wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o mocy 2000W, podłączony do 
agregatu prądotwórczego. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w 
kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. Agregat prądotwórczy o mocy min. 5,0 kVA 
dostarczony wraz z pojazdem.

66. Przewidziane miejsce i  uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego 
typu  pojazdów.  Pojazd  wyposażony  w  jedną  szufladę  wysuwną  poziomą  i  jedną 
ściankę  pionową  na  sprzęt  burzący  oraz  skrzynię  dachową.  Drobny  sprzęt 
umieszczony w skrzynkach.

67. Na dachu przewidziane miejsce i  uchwyty do  montażu drabiny D10W. Dodatkowo 
wyznaczone miejsca, umożliwiające montaż drabiny DN 2,7 wraz z uchwytami oraz 
miejsce do montażu uchwytów do węży ssawnych. Wykonawca zamontuje skrzynkę do 
przewożenia pompy pływającej. 

68. W  pojeździe  zamontowane  4  zraszacze  zasilane  autopompą,  sterowane  z  kabiny 
kierowcy  do  ograniczania  stref  skażeń.  Dwa  zraszacze  z  przodu  i  dwa  pomiędzy 
kołami pojazdu.

Warunki dostawy, gwarancji i serwisu

69. Gwarancja:
 ogólna  na  pojazd  wraz  z  wyposażeniem  24  –  60  miesięcy  (w  zależności  od 

zaproponowanego okresu gwarancji w ofercie),
 na zabudowę pożarniczą 24 – 60 miesięcy (w zależności  od zaproponowanego 

okresu gwarancji w ofercie).

70. Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez 
czas  reakcji  rozumie  się  dotarcie  serwisu  na  miejsce  do  użytkownika).  Za  czas 
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powiadomienia rozumie się czas przyjęcia zgłoszenia prze serwisanta do godz. 14.00 
w danym dniu. Natomiast czas realizacji liczymy od 8.00 dnia następnego. 

71. Wszystkie  wymagane dokumenty,  niezbędne do rejestracji  pojazdu jako samochód 
specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy.

72. Pojazd wyposażony w: klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, 
podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę 
proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą.

73. Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie: 
 pełnego zbiornika paliwa, 
 pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów 

zgodne z zaleceniami producenta podwozia, 
 pełnego zbiornika na środek pianotwórczy (środek pianotwórczy 3%). 

74. Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego 
w pojeździe, wszystkie w języku polskim.

75. Wymagany minimalny okres gwarancji na samochód i wyposażenie: 24 miesiące

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

76.Użyte w dokumentacji projektowej i SIWZ nazwy materiałów i urządzeń nie są 
obowiązujące  i  należy  je  traktować  jako  propozycje  projektanta.  Wykonawca 
może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno 
– użytkowych  odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń 
zaproponowanych SIWZ.

77.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2015 r.

78.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

79.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

80.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana,  zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia, 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Przepisy  dotyczące  wykonawcy stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące:

5.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

5.2.posiadania wiedzy i doświadczenia.

5.2.1. Wykonawca  winien  wykazać,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności 
jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę 
odpowiadającą  swoim  rodzajem  i  wartością  przedmiotowi  niniejszego 
zamówienia,  tj.  dostawy  samochodu  ratowniczo  -  gaśniczego 
o jednostkowej wartości co najmniej 500 tys. PLN brutto

5.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia:

5.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej:

6. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
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7. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  wyklucza  wykonawców 
w przypadku zaistnienia okoliczności,  o  których mowa w art.  24  ust.  1,  2  oraz 2a 
ustawy.

8. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi 
równocześnie  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  o  wykonawcach,  którzy  zostali  
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na 
podstawie  dostarczonych  przez  wykonawców  oświadczeń  i  dokumentów,  według 
formuły „spełnia – nie spełnia”.

4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

1. Wykonawca  na  żądanie  zamawiającego  i  w  zakresie  przez  niego  wskazanym jest 
zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków 
ubiegania się o zamówienie i brak podstaw wykluczenia.

2. W  celu  potwierdzenia  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
2.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,
2.2.Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z załączeniem  dowodów 
/poświadczenie  lub  inne  dokumenty,  jeżeli  z  udowodnionych  przyczyn  o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w stanie  uzyskać poświadczenia/ 
dotyczących  najważniejszych  dostaw,  określających,  czy  dostawy  zostały 
wykonane w sposób należyty.

3. Zamawiający  wezwie  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych  przez  zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  nie  złożyli 
pełnomocnictw,  albo którzy złożyli  dokumenty zawierające błędy lub złożyli  wadliwe 

______________________________________________________________________19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPEDEM 4X4 DLA JEDNOSTKI 
OSP W SIEDLISKU



Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7                                                                                                                                           RPI.271.16.2015.JS
64-980 Trzcianka

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.

4. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie  przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu  określonych  przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Zamawiający  wezwie  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

6. Dokumenty należy złożyć  w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku  wykonawca  wskazuje  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie 
powierzy podwykonawcy.

2. Wykonawca  podaje  w  ofercie  nazwy  (firmy)  podwykonawców,  na  których  zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy,  w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Podmiot,  który zobowiązał  się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.  26 ust.  2b 
ustawy,  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę  zamawiającego  powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.

4. Jeżeli  wykonawca  zmieni  albo  zrezygnuje  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby 
powoływał  się  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,  to  
zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest  wniesienie, 
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  wadium w  wysokości:  10.000,00  zł 
/słownie złotych: dzisięć tysięcy/.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1.pieniądzu,
2.2.poręczeniach  bankowych  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3.gwarancjach bankowych,
2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm./.

3. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  bankowy 
Urzędu Miejskiego Trzcianki w PeKaO S.A. I Oddział w Trzciance NR 36-1240-3741-
1111-0000-4456-5295 Na przelewie należy umieścić informację „wadium – przetarg – 
samochód strażacki”.  Za  termin wniesienia  wadium przyjmuje  się  datę  i  godzinę 
uznania rachunku zamawiającego.

4. Wadium  wnoszone  w  pozostałych  formach  należy  zdeponować  w  kasie Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający 
zwróci  wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  oraz  wniesieniu  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  któremu 
zwrócono  wadium,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została 
wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium w  terminie  określonym 
przez zamawiającego.
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9. Jeżeli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,  zamawiający  zwróci  je  wraz  z  odsetkami 
wynikającymi  z  umowy rachunku bankowego,  na  którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi  o  koszt  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
zamawiającego, jeżeli:
10.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył  

dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.2. Nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
Pzp 

10.3. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
10.4. odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10.5. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności, na formularzu, lub w oparciu o formularz „Oferta”, stanowiący 
załącznik do SIWZ.

2. Ofertę  należy  napisać  w  sposób  trwały,  np.  na  maszynie  do  pisania,  komputerze, 
długopisem lub nieścieralnym atramentem.

3. Do oferty należy załączyć:
3.1.wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  określone  w 

Rozdziale 4 pkt. 2 SIWZ,
3.2.Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania 

w okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  sporządzone  na 
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,

3.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy,  w  przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3.4.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik,

3.5.Wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  wykonawca  powierzy 
podwykonawcom,

3.5.1. nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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3.5.2. jeżeli  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów -  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania 
zamówienia,

3.6. 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, z późn. zm.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do 
grupy  kapitałowej,  sporządzone  na  formularzu  lub  w  oparciu  o  formularz 
stanowiący załącznik do SIWZ,

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Wszystkie strony oferty i oświadczenia oraz naniesione w nich poprawki muszą być 
podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione czytelnie, lub przynajmniej raz – 
na pierwszej stronie - opisane pieczątką imienną i parafowane a następne strony – 
parafowane.

6. Wykonawca  może  zastrzec  informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa 
w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  nie  później  niż 
w terminie składania ofert,  wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa  oraz  zamieszczając  klauzulę  „Poufne”.  Wykonawca  nie  może 
zastrzec nazwy /firmy/  oraz  adresu siedziby,  ceny,  terminu wykonania  zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

7. Wszystkie  strony  oferty  i  załączników  należy  ponumerować  i  spiąć  w  sposób 
uniemożliwiający ich wypadanie.

8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Należy  określić  cenę  brutto  /łącznie  z  podatkiem  VAT  za  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia na druku, lub w oparciu o druk „Oferta”, stanowiący załącznik do SIWZ.

2. Wszystkie kwoty określone cyfrowo należy zapisać z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

3. Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia.

4. Wynagrodzenie wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie waloryzowane.

______________________________________________________________________23
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPEDEM 4X4 DLA JEDNOSTKI 
OSP W SIEDLISKU



Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7                                                                                                                                           RPI.271.16.2015.JS
64-980 Trzcianka

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, 64-980 Trzcianka, 
ul. Sikorskiego 7, do dnia 31.07.2015 roku, do godz. 1000.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej  kopercie,  oznaczonej  według poniższego 
wzoru:

Nazwa i adres
wykonawcy

Gmina Trzcianka
ul.Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

PRZETARG
SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY

OFERTA

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.07.2015 r. godz. 1030

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/.

3. Każdy  wykonawca  składający  ofertę  otrzyma  od  zamawiającego  potwierdzenie  jej 
przyjęcia zawierające w szczególności datę i godzinę złożenia oferty.

4. Wykonawca może  wprowadzić  zmiany lub  wycofać  złożoną  ofertę  przed  terminem 
składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie 
z zasadami  określonymi  powyżej  a  koperta –  w miejsce „OFERTA”  -  powinna być 
oznaczona odpowiednio hasłem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. 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 dłużej jednak niż 60 dni.

7. Przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek 
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wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą  nie  powoduje 
utraty wadium.

9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2015 roku o godz. 1030 w sali  sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje kierownik zamawiającego.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o  wartości  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 
na  podstawie  art.  11  ust.  8,  zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie  oraz zwraca ofertę  po upływie terminu do wniesienia 
odwołania.

4. Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaże obecnym stan ich zabezpieczenia.

5. Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku:
5.1. koperty  oznaczone  hasłem  „WYCOFANIE”  zostaną  odczytane  w  pierwszej 

kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane.
5.2.w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „OFERTA”.
5.3. jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „ZMIANA”.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia  ofert  podane zostaną informacje o nazwach /firmach/  i  adresach 
wykonawców  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia, 
okresu gwarancji  i  warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną 
niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek.
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11. BADANIE OFERT.

1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3. Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji  między  zamawiającym  a  wykonawcą 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej 
oferty, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:
4.1.oczywiste omyłki pisarskie,
4.2.oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 

dokonanych poprawek,
4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty.

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
6.1. jest niezgodna z ustawą,
6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
6.3. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6.5. została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu 

o udzielenie zamówienia,
6.6. zawiera błędy w obliczaniu ceny,
6.7.wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3,
6.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia  oraz  budzi  jego  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 
przedmiotu  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 
wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości  
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie, o którym mowa w  art. 90 ust. 1 
pkt. 1 i 2.    
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12. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego 
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY WAGA
SPOSÓB

PUNKTOWANIA

CENA OFERTY  (K)
80

wg wzoru:

OKRES GWARANCJI NA POJAZD (T1), 
od 24 – 60 miesięcy 10

wg wzoru:

OKRES GWARANCJI NA ZABUDOWĘ 
POŻARNICZĄ (T2), 
od 24 – 60 miesięcy

10

wg wzoru:

100 O = KC + TC1 + TC2
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium cena 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
TC1 - ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium okres gwarancji na pojazd
T1OB – okres gwarancji na pojazd w ofercie badanej
T1MAX – maksymalny okres gwarancji na pojazd (60 miesięcy)
TC2 - ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium okres gwarancji na zabudowę pożarniczą
T2OB - okres gwarancji na zabudowę pożarniczą w ofercie badanej
T2MAX - maksymalny okres gwarancji na zabudowę pożarniczą (60 miesięcy)
O – łączna ocena punktowa
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KRYTERIUM 1 – Cena
W  kryterium  „cena  oferty”  ocena  ofert  zostanie  dokonana  na  podstawie  wzoru 
przedstawionego w pkt. 1.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 pkt. Cenę należy wyliczyć do dwóch 
miejsc po przecinku.

KRYTERIUM 2 – Okres gwarancji na pojazd
Ocena zostanie dokonana na podstawie wzoru przedstawionego w pkt. 1, uwzględniając 
wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji  na pojazd.  Zaoferowany okres gwarancji  
może wynosić: minimalnie 24 miesiące i maksymalnie 60 miesięcy.  
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 10 pkt. 

KRYTERIUM 3 – Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą
Ocena zostanie dokonana na podstawie wzoru przedstawionego w pkt. 1, uwzględniając 
wskazany  przez  Wykonawcę  okres  gwarancji  na  zabudowę pożarniczą Zaoferowany 
okres gwarancji może wynosić: minimalnie 24 miesiące i maksymalnie 60 miesięcy.  
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 10 pkt. 

2. Na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert zamawiający  będzie  oceniał  każdą  spośród 
nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie 
dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  zamawiający  w  celu  oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 
oferty  o  takim  samym  bilansie  ceny  i  innych  kryteriach  oceny  ofert,  zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

6. Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  zamawiający  zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty o
6.1.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 
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albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy złożyli  oferty  a  także 
punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
Informację taką zamawiający umieści także na własnej stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,

6.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

6.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

6.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta.

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
/ZNWU/.

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. ZAWARCIE UMOWY.

1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie:
1.1.  nie  krótszym  niż  5  dni,  licząc  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze 

najkorzystniejszej,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostanie  przesłane  faxem lub  drogą 
elektroniczną,

1.2.  nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.

2. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o który mowa w punkcie 1, 
jeżeli:
2.1.w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,
2.2.nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego.

4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Projekt umowy przygotuje zamawiający.
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6. Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy,  umowy  regulującej 
współpracę tych wykonawców.

8. Niedopuszczalne  jest  wprowadzanie  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy 
w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp.

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

10.Jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została  wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki 
unieważnienia postępowania.
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15. PROJEKT UMOWY.

UMOWA NR ….................

Zawarta  w  dniu  …...........  roku  w  Trzciance,  pomiędzy Gminą  Trzcianka,  zwaną  dalej 
Zamawiającym, reprezentowaną przez :

Krzysztofa Czarneckiego –  Burmistrza Trzcianki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Niedzwieckiej 

a

…................................. z siedzibą w  ….................................. , zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez:

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

o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu  fabrycznie  nowy
średni samochód ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Sieslisku. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy 
które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeszkolenia  osób  wskazanych  przez 
Zamawiającego, w zakresie obsługi samochodu będącego przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1  jest wolny 
od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się 
względem niego żadne postępowanie sądowe i administracyjne.

§ 2. TERMIN REALIZACJI.

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do 30 września 
2015 r.
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2. Za  dzień  wykonania  przedmiotu  umowy  uznaje  się  dzień  podpisania  przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 umowy.

§ 3 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w  kwocie:  .........................  zł  (słownie:  ......................................  złotych  netto), 
powiększone  
o  8  %  podatku  VAT,  co  stanowi  łączną  kwotę  .....................  zł 
(słownie .............................................................. złotych brutto). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia 
dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie, na 
konto  w  niej  wskazane,  po  uprzednim  odbiorze  końcowym  potwierdzonym 
protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY.

1. Odbiór  przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie odbioru technicznego i  odbioru 
końcowego. 

2. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  pisemnie  o  gotowości  do  odbioru 
technicznego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru technicznego 
w  ciągu  5  dni  od  daty  przesłania   zawiadomienia.  Strony  dopuszczają 
zawiadomienie za pomocą faksu. Odbiór techniczny przedmiotu umowy odbędzie 
się  w  siedzibie  Wykonawcy  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  po 
otrzymaniu zawiadomienia.

3. Odbioru  technicznego  przedmiotu  umowy  dokona  dwóch  przedstawicieli 
Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

4. Z czynności  odbioru technicznego strony sporządzą protokół  określający przede 
wszystkim zgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w 
opisie  technicznym,  o  których  mowa  w  §  1  umowy,  stwierdzone  wady  lub 
niezgodności oraz deklarowany przez Wykonawcę termin ich usunięcia.  Protokół 
zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron i podpisany przez obie strony odbioru.
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5. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  pisemnie  z  wyprzedzeniem  minimum 
trzydniowym  o  dacie  odbioru   końcowego  przedmiotu  umowy.  Zamawiający 
przystąpi  do  odbioru  w  terminie  zgodnym  z  otrzymanym  zawiadomieniem.  W 
odbiorze będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego
w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  5.  Z  odbioru  przedmiotu  umowy  zostanie 
sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron i podpisany przez obie strony. 

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  najpóźniej  przed 
rozpoczęciem  odbioru  końcowego dokumenty,  o  których  mowa w §  5  umowy. 
Jeżeli  Wykonawca   nie  przekaże  Zamawiającemu  przed  rozpoczęciem  odbioru 
końcowego  wszystkich  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  5  umowy,  w  takim 
przypadku  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odmowy  odbioru  końcowego 
przedmiotu umowy.

8. W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  wad,  Zamawiającemu  przysługuje 
przysługują następujące uprawnienia:
8.1. jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  a  umożliwiają  one  użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może:
8.1.1. odebrać  przedmiot  odbioru  i  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie 

Wykonawcy lub
8.1.2. może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi na koszt Wykonawcy, 
8.1.3. jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający odmawia odbioru do 

czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w 
protokole powód nieodebrania.

8.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu 
umowy do siedziby Zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru 
końcowego przez obie strony.

9. Wszelkie koszty związane z odbiorami, oraz dostarczeniem samochodu do siedziby 
Zamawiającego zwłaszcza z dokonaniem odbioru technicznego, w szczególności 
zakwaterowania,  wyżywienia i  przejazdu osób w ilości  niezbędnej  do dokonania 
czynności określonych w umowie, a także paliwa, ponosi Wykonawca. 
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§ 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą:
1.1. wszelką dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdów m.in. karta pojazdu, 

aktualne badania techniczne, 
1.2. instrukcję  obsługi  i  serwisowania  samochodu  w języku  polskim,  które  będą 

umożliwiały  obsługę,  konserwację  i  podstawowe  czynności  konserwacyjno  – 
naprawcze (2 komplety w wydaniu papierowym oraz wersja elektroniczna na CD 
lub DVD),

1.3. książkę gwarancyjną w języku polskim,
1.4. kopie  protokołów  badań  (m.in.  z  CNBOP  lub  innej  właściwej  jednostki 

badawczo  –  rozwojowej)  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem,  w  części 
charakteryzującej parametry techniczne,

1.5. kopie świadectw dopuszczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem,
1.6. inne dokumenty niezbędne do eksploatacji pojazdu oraz jego wyposażenia.

§ 6. SZKOLENIE.

Szkolenie  z  obsługi  dostarczonego  sprzętu  stanowiącego  przedmiot  umowy,
dla przedstawicieli Zamawiającego, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie 
zgodnym  z  datą  odbioru  końcowego.  Koszty  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do 
szkolenia ponosi Wykonawca. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem 
osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału i podpisany przez obie strony odbioru.  

§ 7. GWARANCJA I SERWIS.

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  zabudowę  pożarniczą 
……….................miesięcy.  

2. Gwarancja na pojazd wraz z wyposażeniem ………. miesięcy.

3. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego wydania przedmiotu umowy i nie 
jest zależny od przejechanych kilometrów. Okres gwarancji  ulega przedłużeniu o 
czas od momentu zgłoszenia do naprawy do momentu odebrania z naprawy.

4. W  okresie  gwarancji  wszystkie  przeglądy  i  naprawy  (w  tym  części,  materiały 
eksploatacyjne,   koszty  dojazdu  i  usługi  )  przeprowadzane  będą  na  koszt 
Wykonawcy,  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  (przez  czas  reakcji  rozumie  się 
dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika, czas powiadomienia rozumie się czas 
przyjęcia zgłoszenia prze serwisanta do godz. 14.00 w danym dniu. Natomiast czas 
realizacji  liczymy  od  8.00  dnia  następnego)  otrzymania  zgłoszenia  wady  lub 
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zgłoszenia  samochodu  do  przeglądu.  Strony  dopuszczają  zawiadomienie  za 
pomocą faksu.

5. W  przypadku  zaistnienia  konieczności  przemieszczenia  przedmiotu  umowy  
w  związku  z  wykonaniem  przeglądu  lub  stwierdzeniem  wad,  które  mogą  być 
usunięte jedynie w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty transportu 
przedmiotu umowy w obydwie strony.

6. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych dla przedmiotu dostawy przez 
minimum 10 lat.

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  dokumenty gwarancyjne 
dla  samochodu  będącego  przedmiotu  dostawy.  Dokument  gwarancji  nie  może 
zawierać postanowień mniej  korzystnych od postanowień  niniejszej umowy. 

8. W  przypadku  zaprzestania  świadczenia  przez  Wykonawcę  usług  serwisowych  
o których w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uprawniony do wykonania ich 
na  koszt  Wykonawcy,  zachowując  roszczenia  o  naprawienie  szkody  oraz 
stosowania kar umownych.

9. Strony zgodnie  postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi 
rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy i kończy się 
po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia udzielonej gwarancji.

§ 8. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON.

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji  umowy są:

 po stronie Zamawiającego …………………………………………..............................., 
tel. …………., faks …..………., e-mail ……………..………………………,

 po stronie Wykonawcy: …………………………………………...................................., 
tel. …………., faks …..………., e-mail ……………..………………………

2. Osoby wymienione w ust.  1 są uprawnione do uzgadniania form i  metod pracy, 
udzielania  koniecznych  informacji,  podejmowania  innych  niezbędnych  działań 
wynikających  z  postanowień  niniejszej  umowy  koniecznych  do  prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy.
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§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY.

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy, w całości lub części.

2. Jeżeli Wykonawca, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki 
w  dostawie,  w  stosunku  do  terminu  ustalonego  w  §  2  umowy,  zapłaci 
Zamawiającemu  za  każdy  dzień  zwłoki  karę  umowną  w  wysokości  0,2  % 
wynagrodzenia  umownego  brutto,  lecz  nie  więcej  niż  20%  wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów określonych § 7 ust. 4 i 5 
umowy,  Wykonawca zapłaci  karę umowną za każdy dzień zwłoki  w wysokości  
0, 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po 
jego  stronie,  obowiązany  jest  on  zapłacić  Zamawiającemu  karę  umowną  w 
wysokości 20 % wartości umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących
po  stronie Wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20 % wartości umowy.

6. Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  na  podstawie  noty  obciążającej  wystawianej 
przez  Zamawiającego,  na  kwotę  zgodną  z  warunkami  niniejszej  umowy.  W 
przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo 
potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na 
co Wykonawca wyraża zgodę.

7. W  przypadku,  gdy  wysokość  poniesionej  szkody  przewyższa  wysokość  kar 
zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach 
ogólnych  w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

8. Jeżeli  Zamawiający  opóźni  termin  dokonania  zapłaty  za  fakturę,  zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe od kwot nie zapłaconych w terminie, za każdy dzień 
zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez Wykonawcę, na kwotę 
zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Z  zastrzeżeniem  ust.  3  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia
od umowy, jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 
14 dni, z wyłączeniem przypadków, gdy opóźnienie jest spowodowane siłą wyższą.
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2. Odstąpienie  od  umowy  wymaga  złożenia  drugiej  stronie  oświadczenia  
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. 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.

4. W  przypadku  wskazanym  w  ust.  1  Zamawiający  nie  będzie  zobowiązany  
do  zwrotu  Wykonawcy  kosztów,  jakie  ten  poniósł  w  związku  z  zawarciem  lub 
realizacją umowy.

5. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

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

2. W  sprawach  nie  objętych  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  polskiego 
kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa  zostaje  zawarta  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 13. ZAŁĄCZNIKI.

1. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
 Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
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16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - środki 
ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub 
miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
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17. Druk OFERTA

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

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

Numer telefonu / fax.........................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………….

OFERTA

 „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4  

dla jednostki OSP w Siedlisku”

1.Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia za cenę:

netto ........................zł  (słownie złotych:...........................................................................)

podatek VAT (23 %)....................zł, (słownie złotych.....................................................…)

brutto ......................zł, (słownie złotych.............................................................................)

2. Oferujemy okres gwarancji na pojazd w wymiarze:

............ miesięcy

(słownie........................................................miesięcy)

3. Oferujemy okres gwarancji na zabudowę pożarniczą w wymiarze:
 

............ miesięcy

(słownie........................................................miesięcy)
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4.Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń,  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do 
określenia ceny oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5.Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia

6.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

7.Oświadczamy,  że  akceptujemy warunki  płatności  określone  przez  zamawiającego  w 
SIWZ.

8.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzór umowy 
został  przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się  w przypadku  wybrania  naszej  
oferty  do  zawarcia  umowy  na  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego.

9.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.Oświadczamy, że następujące usługi zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:

a) ……………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………….

11.Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i 
cała oferta składa się z ............... stron.
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12.Załącznikami oferty są:

NAZWA ZAŁĄCZNIKA NUMER STRONY

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

( miejscowość, data )        (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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18. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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

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

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na:

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4  

dla jednostki OSP w Siedlisku”

 -  określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji 
warunków zamówienia.

..............................................      .................................................................................
( miejscowość, data ) ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )
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19. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

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

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

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczamy,  że  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego na:

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4  

dla jednostki OSP w Siedlisku”

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

 .....................................             .................................................................................
( miejscowość, data ) (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )
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20. Oświadczenie o grupie kapitałowej.

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

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

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4  

dla jednostki OSP w Siedlisku”

oświadczam*, że:

□ nie należę do grupy kapitałowej.

□ należę  do  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  
o ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.), 
w której skład wchodzą następujące podmioty:

* właściwe zaznaczyć  „X“,  w przypadku,  gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej 
należy wymienić podmioty należące do grupy kapitałowej.

..............................................      .................................................................................
( miejscowość, data ) ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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