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Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami
środowiska przyrodniczego”, działanie 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła; www.bip.bojadla.pl; tel. 068 352-33-32; fax
068 352 33 46, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
207 000 euro prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą lub „Pzp” na
realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczogaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła”
Zakup w ramach Projektu pt.: Zakup dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczogaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach
Priorytetu RPLB.03.00.00 Priorytet 3 Ochrona i zarzadzanie zasobami środowiska
przyrodniczego, działania RPLB.03.01.00 Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska
przyrodniczego.
Ważniejsze informacje o Zamawiającym:
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
http://www.bojadla.pl
e-mail: gbosy@bojadla.pl
Telefon:
Tele/faks:
REGON:
NIP:

(68) 352-33-32
(68) 352-33-46; (68) 352-33-69 lub (68) 329-76-17;
970770592
925-14-69-911

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT.
1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczogaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła wraz z wymaganym osprzętem i wyposażeniem
dodatkowym (pompa hydrauliczna, nożyce hydrauliczne, rozpieracz hydrauliczny, węże
hydrauliczne – 2 szt.).
Oznaczenie sprawy: ITPP.2710.1.2015
Oznaczenie wg CPV: 34.14.42.10-3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, załącznik 1b oraz załącznik 1c
do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia".
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Wypełnione tabele z Załącznika nr 1a, Załącznika nr 1b oraz Załącznika nr 1c do SIWZ stanowi
część oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami (rok produkcji 2014/2015),
c) być oznakowany zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie I.7 Załącznika nr 1a i 1b do
SIWZ.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń
(równoważnych), niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do dnia: 11 września 2015 roku
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 04.05.2015 roku i odnosi się
do najwcześniejszego możliwego terminu odbioru faktycznego przedmiotu umowy. Nie wyklucza
natomiast możliwości wykonywania innych czynności przez Zamawiającego, przewidzianych
podczas realizacji zamówienia, a w szczególności inspekcji produkcyjnej, odbioru technicznojakościowego.
ROZDZIAŁ IIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY
WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU, OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy, tj. którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.
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Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 1, których spełnianie Wykonawca
jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny, a ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
oświadczenia Wykonawcy.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2.
Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) łącznie co najmniej jedną dostawę
samochodów o podobnym charakterze o wartości co najmniej 400 tysięcy złotych brutto, w tym co
najmniej 1 dostawę samochodów lekkich o podobnym charakterze o wartości minimum 300 tysięcy
złotych brutto. Za samochody o podobnym charakterze rozumie się samochody pożarnicze:
ratowniczo-gaśnicze lub specjalne.
W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z
załącznikiem nr 8). Wykaz musi zawierać co najmniej 1 dostawę samochodów o której mowa
powyżej.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego
dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego podmiotu, na rzecz
którego zamówienie zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów.
Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na doświadczeniu
innych podmiotów, zobowiązany jest do oferty dołączyć:
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego
powinna określać - kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu
trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego
konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy. W takim przypadku, również powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- oświadczenie ww. podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z
załącznikiem nr 6B).
4. Opis spełnienia warunku o którym mowa w pkt 1 ppkt 3.
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 3, których spełnianie Wykonawca
jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny, a ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
oświadczenia Wykonawcy.
5. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4.
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Zdolność finansowa lub kredytowa na kwotę minimum 800 000,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi co
najmniej 800 000,00 zł.
5.1. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest
do oferty dołączyć:
- dokument określony w pkt 5 dotyczący tego/tych podmiotu/podmiotów;
- pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego
powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu
trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego
konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy;
- w przypadku, uczestnictwa tego/tych podmiotów w wykonaniu przedmiotu zamówienia, również
oświadczenie ww. podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z
załącznikiem nr 6B).
5.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnienie powyższego warunku będzie
oceniane łącznie.
5.3. 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.
5.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.5. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podanych w
innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła”

Strona

FUNDUSZE EUROPEJSKIE … dla rozwoju lubuskiego

7

6. Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 1 ppkt 1 i 3 nie będzie wymagał dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013, poz. 231).
Za wystarczające do oceny, iż Wykonawca spełnia te warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy,
w związku z art. 44 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 4).
Zamawiający dokona oceny spełnienia pozostałych warunków na podstawie złożonego
oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz
pozostałych wymaganych dokumentów/oświadczeń, dołączonych do oferty (pkt. 3 i 5), a w
przypadku ujawnienia podstaw do ich wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni z
postępowania.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1
ustawy należy złożyć wspólnie. W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i
podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.
Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną
jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.
ROZDZIAŁ II B. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
Z
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 ORAZ ART. 24 UST. 2
PKT 5 USTAWY.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:
1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
6A do SIWZ, a w przypadku, gdy w realizacji części zamówienia będą brały udział inne podmioty
to Wykonawca zobowiązany do oferty dołączyć oświadczenia w/w podmiotów o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6B do SIWZ.
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy musi wykazać każdy z Wykonawców. W przypadku podmiotów występujących wspólnie
oświadczenia muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.
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2). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego
rejestru, czy z CEIDG jako dokumenty urzędowe jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w
art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1992 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 168, poz. 1186 ze zm.), i które zostały określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych
informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich
weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760. ze zm.).
W przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną
Informację KRS w formie „PDF" zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z
otrzymanym dokumentem elektronicznym,
3). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego
odpowiednio, 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 decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z
opłacaniem podatków powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego
odnoszące się do samej spółki nie zaś do jej wspólników.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla
każdego z podmiotów.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla
każdego z podmiotów.
5). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla
każdego ze wspólników.
6). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w myśl ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j Dz. U. z
2012 r. poz. 768 ze zm.).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla
każdego z podmiotów.
7). Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla
każdego ze wspólników.
8). Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy
dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (podmioty zagraniczne):
1). Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), 3), 4) oraz 6), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające
odpowiednio, że:
a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2). Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5) i 7), składa dokument właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy.
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3). Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) litera a) i c) oraz ppkt 2) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) litera b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów składanych przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem poświadcza Wykonawca
reprezentowany przez pełnomocnika (lidera konsorcjum).
4). Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepis ppkt. 3) stosuje się odpowiednio.
5). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. i pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenia złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
ROZDZIAŁ III. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.
1. Zamawiający:
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
http://www.bojadla.pl
e-mail: gbosy@bojadla.pl
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(68) 352-33-32
(68) 352-33-46
970770592
925-14-69-911
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Telefon:
Tele/faks:
REGON:
NIP:
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2. Sposób porozumiewania się stron:
2.1 Wszelkie pisma w sprawie postępowania, również ofertę, Wykonawca adresuje:
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
Zamawiający wymaga aby oferta oraz wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na wyżej podany adres i zostały opatrzone numerem sprawy.
2.2 Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do
kontaktów z Wykonawcami są:
 Grzegorz Bosy – podinspektor - w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia
oraz w zakresie procedury prawa zamówień publicznych
tel. (068) 352-33-32 wew. 36, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
07:15 do 15:15
2.3. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz
informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Faks niepotwierdzony przez strony (mimo
wystosowania takiego żądania) uważa się za skutecznie dostarczony po upływie 2 dni od jego
nadania.
Korespondencją prosimy kierować na nr faksu (68) 352-33-46 Sekretariat Urzędu Gminy w
Bojadłach.
3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:
3.1 Zamawiający nie zamierza zorganizować zebrania z Wykonawcami.
3.2. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem
o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert, prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom oraz umieści na własnej
stronie internetowej (http://www.bip.bojadla.pl.) - pod warunkiem, że wniosek wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną. Zamawiający
udzieli wyjaśnień bez podawania źródła zapytania.
3.3.Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania, postanowienia w proponowanym
projekcie umowy, a także we wszystkich dokumentach SIWZ, co do których ma wątpliwości lub z
którymi nie może się zgodzić.
3.4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 3.2, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpatrywania.
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3.5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 3.2.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ROZDZIAŁ
IV.
PUBLICZNEGO.

TRYB

POSTĘPOWANIA

O

UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z
późn. zm.).
ROZDZIAŁ V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
1.Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej,
4.Odwołanie na czynność Zamawiającego dokonaną w trakcie postępowania wnosi się w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji w sposób wskazany w Rozdziale III ppkt 2.3. SIWZ o
dokonaniu czynności stanowiącej podstawę do jego wniesienia, albo w terminie 15 dni jeżeli
informacje zostaną przesłane w inny sposób.
5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
7.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
8.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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9.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.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ROZDZIAŁ VI. OFERTA.
1. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.1. Oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/ komputerze lub
inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (Wykonawca) lub jej
pełnomocnika/ów lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
1.2. Miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane
przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie
miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być pod pisane/parafowane przez te
osoby.
1.3. W przypadku kilku podmiotów składających wspólną ofertę, oferta winna być podpisana w
sposób wskazany w pkt 10, w związku z art. 23 ustawy.
Oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana jako złożona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, z zastrzeżeniem dokumentów – oświadczeń woli oraz pełnomocnictw.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych wart. 26 ust.
2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
„Pełnomocnictwo" oraz „Zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów", winno być przedłożone
w postaci oryginału, z zastrzeżeniem pkt 1.7.
1.5. Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie. Oferta podpisana przez
osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawca zobowiązany jest załączyć
do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej
podpisania, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 2.5. SIWZ, o ile nie wynika to z dokumentu, o
którym mowa w Rozdziale IIB pkt 1 ppkt 2).
1.6. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisującą ofertę, z
zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1.7. SIWZ. Powyższe dotyczy
także dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
2013, poz. 231).
1.7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał
lub poświadczoną przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno
obejmować wyszczególnienie wszystkich czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik.
1.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta i/lub załączniki do niej sporządzone w
języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
1.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie
Zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
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1.10. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata, zgodnie z
Rozdziałem III pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób:

PEŁNA NAZWA
I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY
GMINA BOJADŁA
ul. Sulechowska 35,
66-130 Bojadła
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

DWÓCH TERENOWYCH LEKKICH POJAZDÓW
GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTEK OSP Z GMINY BOJADŁA”
„DOSTAWA

RATOWNICZO-

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.04.2015 r. do godz. 09:30

1.11.Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ppkt 1.10.,
Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub
przedwczesne otwarcie oferty.
1.12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
2. Oświadczenia i dokumenty, które składają się na ofertę.
2.1 Dokumenty, o których mowa szczegółowo w Rozdziale II A („Oświadczenie Wykonawcy w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; Informacja z
banku lub spółdz. kasy oszczędnościowo-kredytowej; „Doświadczenie wykonawcy" zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SIWZ),
2.2 Dokumenty, o których mowa szczegółowo w Rozdziale II B (m.in.: „Oświadczenie w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy" zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A do SIWZ; „Oświadczenie w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części
zamówienia" zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ (jeżeli dotyczy); Informacja o przynależeniu
do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ),
2.3 Dokumenty, o których mowa szczegółowo w Załączniku nr 1a, 1b i 1c.
2.4 Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, wypełniony załącznik nr 1a, załącznik nr 1b oraz
załącznik nr 1c, o których mowa w Rozdziale I SIWZ.
2.5 „Formularz ofertowy", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2.6 Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.7 oraz pkt 10 SIWZ (jeśli
dotyczy).
2.7 „Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (jeśli
dotyczy).
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2.8 „Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych", zgodnie z załącznikiem
nr 9 do SIWZ.

__________________________________________________________________________________________________
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2.9 Dowód wniesienia wadium.
3. Opis sposobu obliczenia oferty:
3.1.Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku „Formularz ofertowy " (załącznik nr 3
do SIWZ).
3.2.Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich cyfrą/liczbą i słownie.
3.3.W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w
obliczeniu ceny zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez Wykonawcę, których poprawienie
nie jest jednoznaczne.
3.4.Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny.
4.Opis kryteriów i ich znaczenie:
4.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały
odrzuceniu na podstawie art. 89 Ustawy PZP.
4.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr
1.
2.
3.

Kryterium
Cena
Warunki gwarancji
Czas reakcji serwisu

Waga
79%
9%
12%

5. Tryb wprowadzania zmian do SIWZ:
5.1.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.
5.2.Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej. Zmiana, o której mowa powyżej
będzie dla wszystkich wiążąca.
6. Zmiany wprowadzane do oferty oraz wycofanie ofert:
6.1.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty
zmiany. Zmiany muszą zostać złożone w opakowaniu/kopercie, jak o tym stanowi Rozdział VI pkt
1 ppkt 1.10 SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA".
6.2.Wykonawca może przed terminem składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę
wnioskując do Zamawiającego o zwrot oferty złożonej przed terminem składania ofert.
7. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
8. Termin związania ofertą:
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8.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, o którym mowa w
Rozdziale VII pkt 1 SIWZ.
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8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i dla
obliczenia go uwzględnia się ten dzień.
8.3 Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium, a jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Wymagania dotyczące wadium:
9.1 Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10.000,00 PLN.
9.2 Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu
składania ofert określonego w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ.
9.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).
9.4 W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę
kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny
być bezwarunkowe i nieodwołalne.
9.5 Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to 60 dni, tj.
przez okres związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 8 SIWZ.
9.6 Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium
Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I
pkt 1 SIWZ.
9.7 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Nowa Sól

Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003,
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tytułem: WADIUM w postępowaniu znak: ITPP.2710.1.2015 – Dostawa samochodów
strażackich
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9.8 Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed
upływem terminu składania ofert.
9.9 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie
wykluczony.
9.10 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art, 46 ust. 4a ustawy.
9.11 Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9.12 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9.13 Zamawiający, zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
9.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.15 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Oferty wspólne:
10.1. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
wskazujące grupę Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, a także
podmiot uprawniony do składania oświadczeń woli związanych z udzieleniem zamówienia, w tym
do:
a) podpisywania oferty,
b) podpisania umowy.
10.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
przedmiotu zamówienia.
11. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie:
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Do oferty należy dołączyć wystąpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych
informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.

__________________________________________________________________________________________________
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z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie
następujące warunki:
1. mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych
informacji posiadających wartość gospodarczą,
2. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zamawiający
zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w
tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ).
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dot. Ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Załącznik nr 5 do oferty dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z prawa do
utajnienia informacji.
ROZDZIAŁ VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.
1. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat, pok. nr 8) do dnia 13 kwietnia
2015 r. do godz. 09:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Sala Urzędu Stanu Cywilnego - Parter) w dniu
13 kwietnia 2015 r. o godz. 09:30.
3. Informacja o trybie otwarcia ofert.
3.1 Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane z druków „Formularz ofertowy" nazwy
(firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, okresu gwarancji
i warunków płatności.
3.2 Informacje, o których mowa w pkt 3.1 zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.
ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE.
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1.1 oczywiste omyłki pisarskie,
1.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek,
1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
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O poprawieniu omyłki Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
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W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia, nie
zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1.3, oferta jego zostanie odrzucona.
2. Zamawiający uzna i poprawi, w szczególności:
2.1 Omyłki wynikające z błędnie wyliczonego podatku VAT.
2.2 Pozostałe przypadki, które będą jednoznacznie wskazywać na omyłkę, a sposób ich
poprawienia będzie jednoznaczny.
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJE O TRYBIE SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
PRZEZ WYKONAWCĘ.
1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SIWZ, a
następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i metodyką zawartą w SIWZ.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści ofert.
ROZDZIAŁ X. METODYKA OCENY OFERT.
9.1. Cena* - Wc (waga 79 %), proporcjonalnie wg wzoru:
Wartość całkowita kryterium Cena (Wc):
najniższa cena brutto z ofert
Wc = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 79%
cena brutto oferty badanej

* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są
zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką
podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych
ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.
9.2. Warunki gwarancji i serwisu (Wg) - (waga 9 %)
Gwarancja na pojazd z wyposażeniem i serwisem (Wg) – (max. 9 pkt)
Gwarancja na pojazd minimum 2 lata.
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Za każdy 1 rok gwarancji i serwisu powyżej 2 lat przyznane zostanie 3 pkt, przy czym maksymalnie
można będzie uzyskać 9 pkt. Wartość gwarancji i serwisu powyżej 5 lat będzie punktowana jedynie
maksymalnie przyznanymi 9 pkt. Zaoferowanie minimalnego czasu gwarancji na okres 2 lat tj. 24
miesięcy będzie skutkowało przyznaniem 0 (zerowej) liczby punktów, lecz taka wartość nie
spowoduje eliminacji oferty.
Objaśnienie:
2 lata - 0 pkt

__________________________________________________________________________________________________
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3 lata – 3 pkt
4 lata – 6 pkt
5 lat – 9 pkt
Wartość całkowita kryterium gwarancji (Wg):
ilość punktów za kryterium gwarancja danej oferty
Wg = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 9%
maksymalna ilość punktów dodatkowych do zdobycia
w kryterium gwarancja
9.3. Warunki czasu reakcji serwisu (Wr) - (waga 12 %)
Czas reakcji serwisu od czasu zgłoszenia usterki (Wr) – (max. 12 pkt)
W ramach oceny w kryterium „Czas reakcji serwisu od czasu zgłoszenia usterki” ocenie podlegać
będzie zaoferowany przez Wykonawców czas (mierzony w pełnych godzinach), który upłynie od
zgłoszenia awarii bądź usterki pracownikowi Wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail bądź
faksu, do momentu przybycia na miejsce awarii pracownika serwisu Wykonawcy i podjęcia
czynności serwisowych. Czas reakcji należy podać przy użyciu zwrotów „od” i „do”, np. do 24
godzin; od 25 do 48 godzin; od 49 do 72 godzin lub od 72 godzin w formularzu oferty (Załącznik nr
3 do SIWZ) oraz w Załączniku numer 9 do SIWZ. Zaoferowanie czasu reakcji serwisu od czasu
zgłoszenia usterki tj. 72 godzin lub więcej (czas ten nie może być jednak dłuższy niż 96 godzin)
będzie skutkowało przyznaniem 0 (zerowej) liczy punktów, lecz taka wartość nie spowoduje
eliminacji oferty. Najkrótszy czas reakcji tj. maksymalnie do 24 godziny od czasu zgłoszenia
usterki lub awarii, będzie skutkowało przyznaniem maksymalnej liczby punktów w kryterium, tj. 12
pkt.
Objaśnienie:
czas reakcji do 24 godzin - 12 pkt
czas reakcji powyżej 24 godzin do 48 godzin - 8 pkt
czas reakcji powyżej 48 godzin do 72 godzin - 4 pkt
czas reakcji powyżej 72 godzin (przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 96 godzin) - 0 pkt
Wartość całkowita kryterium czasu reakcji serwisu (Wr):
ilość punktów za kryterium czas reakcji serwisu danej oferty
Wr = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 12%
maksymalna ilość punktów dodatkowych do zdobycia
w kryterium czas reakcji serwisu
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9.4 Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: W = Wc + Wg + Wr.

__________________________________________________________________________________________________
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9.5 W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie
oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.
9.6 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.
9.7 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 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 przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.8 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru
Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek
uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
9.9 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
9.10 Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów.
ROZDZIAŁ XI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 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, uzasadnienie jej wyboru, oraz
nazwy (firmy,) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4). Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia może być zawarta, oraz zamieści informacje, o których mowa w pkt 1.1), na
stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym.
ROZDZIAŁ XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10% wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień
podpisania umowy.
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 2 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym Nowa Sól
Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003. Warunkiem uznania wpłaty
zabezpieczenia będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed
podpisaniem umowy.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancje
i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne
wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancja/poręczenie winna być bezwarunkowa i
nieodwołalna.:
a) 100% wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany,
b) 30% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i
przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania protokołów odbioru
faktycznego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie
wykonany do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty Wykonawcy, którego oferta została
wybrana.
6. Termin ważności poręczeń i gwarancji powinien obejmować wymienione wyżej okresy,
wydłużone dodatkowo o:
a) 30 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 5 lit a),
b) 15 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 5 lit b).
7. Przy wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca winien powołać się na przedmiot zamówienia
podany przez Zamawiającego w Rozdziale I SIWZ.
8. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca będąc zobowiązany do zapłaty kary
umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.
9. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez Zamawiającego, na warunkach
określony w pkt 8, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie odpowiednio zmniejszona.

ROZDZIAŁ XIII. TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA I
OFERT.
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1. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art.
96 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz.
1458), zwanego dalej „rozporządzeniem", z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania.
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, udostępni protokół lub załączniki na zasadach
określonych w § 5 w/w rozporządzenia.
ROZDZIAŁ XIV. TRYB UDOSTĘPNIANIA UMOWY W SPRAWIE O ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE.
Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z
późn. zm.).
ROZDZIAŁ XV. ZMIANY W UMOWIE.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, w zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą
korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu
ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w
przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, lub zaistnienia siły wyższej itp.).
b) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn
technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia
zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a
parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.
c) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian.
d) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby,
zmiany formy prawnej.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt a) i/lub b) zmiany będą
dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.
4. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej
wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.
5. 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
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

ROZDZIAŁ XVI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
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2. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w terminie
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie
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zostanie przesłane w sposób określony w Rozdziale III pkt 2.3. SIWZ, albo 15 dni jeżeli
zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy przed upływem terminu 10 dni, jeżeli w
postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie
umowy konsorcjum.
4. Niewypełnienie przez Wykonawcę warunków podpisania umowy, o których mowa powyżej
będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3
ustawy, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba że zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ XVII. PODWYKONAWCY.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XVIII. UWAGI KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty
najkorzystniejszej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia
oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia
oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust, 1 pkt 7 ustawy.
7. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, oferta zostanie odrzucona jeżeli będzie
sprzeczna z ustawą lub SIWZ.
8. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania
Wykonawcy jeżeli nie spełnią wymagań określonych w ustawie lub SIWZ, a także Wykonawcy
wymienieni w art. 24 ustawy.
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone
wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych
finansowych podawanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
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10. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy.
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11. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się stawkę podatku
VAT zgodnie z poz. 129 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert i/lub innych dokumentów drogą elektroniczną.
13. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez
Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych
oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań.
14. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 93 ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych to jest w przypadku jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane.
15. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a, tj.
„Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3
lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia
wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w
zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia”.

ROZDZIAŁ XIX. ZAŁĄCZNIKI.

9.

Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy
Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części
zamówienia

Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1c

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6A
Załącznik nr 6B
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8.

Załącznik nr 1a
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Załączniki:
1.
Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla samochodu dla
OSP Bojadła
2.
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Wskazane w tabeli powyżej wzory Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
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ZAŁĄCZNIK NR 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z Gminy Bojadła
- Samochód dla OSP Bojadła -

I.
Podwozie z kabiną
1. Spełnia wymagania techniczno – użytkowe określone w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie
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 2010 r. Nr 85 poz. 553 ze zm.).
2. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu
drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 ze zm.
3. Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
Rzeczywista masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej
(pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może
przekroczyć 7500 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji
może przekroczyć 7500 kg.
4. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 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. Nr 85,
poz. 553 z 2010 r.).
Świadectwo ważne na dzień odbioru techniczno-jakościowego.
5. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne

Oferowane parametry
Potwierdzenie spełnienia wymagań
Wypełnia Oferent
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(belka sygnalizacyjna LED) głośnik 100 W,
- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu,
- dodatkowa min. jedna lampa sygnalizacyjna niebieska LED z tyłu pojazdu,
- fala świetlna z lampami LED umieszczona z tyłu na ścianie zabudowy
Dodatkowo do realizacji przez Wykonawcę:
- lampy, głośniki zabezpieczone osłonami przed uszkodzeniami,
- wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik zabezpieczone metalowymi siatkami przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,
Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w
sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia).
Na każdym samochodzie należy zamieścić po 3 tabliczki informacyjne – po jednej z
prawej i lewej strony pojazdu oraz jedną z tyłu pojazdu. Tabliczki należy zamieścić na
karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne ich
umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary tabliczki: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość).
Wzór tabliczki stanowi załącznik do umowy. Dodatkowo Wykonawca przekaże
każdemu z Użytkowników po 3 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich
naklejenie.
Samochód – fabrycznie nowy (dopuszcza się przebieg wynikający z prób drogowych
producenta i podczas badań w CNBOP). Dopuszcza się podwozie z 2014 r. produkcji.
Podać markę i typ podwozia.
Pojazd kategorii 3 (napęd terenowy).
Minimalne parametry terenowe:
- kąt natarcia: 35 stopni
- kąt zejścia: 28 stopni
- prześwit pod osiami: 200 mm
- prześwit poza osiami: 240 mm
- głębokość brodzenia: 600 mm
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10. Podwozie pojazdu wyposażone w:
- silnik o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Euro6 lub Euro5 dla pojazdów z
Końcowej Partii Produkcji)
- silnik o mocy min. 120 kW, skrzynia biegów manualna min. 6 biegów do jazdy w
przód,
- stały napęd 4 x 4,
- blokady mechanizmów różnicowych między kołowych i między mostowego,
- przekładnię rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
- na osi przedniej i tylnej osi koła pojedyncze
- ogumienie z bieżnikiem terenowym, dostosowane do zmiennych warunków
atmosferycznych (wielosezonowe),
- pełnowymiarowe koło zapasowe (nie wymagane stałe przewożenie na pojeździe).
- układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi kół osi przedniej i tylnej lub tarczowymi
kół osi przedniej i bębnowymi osi tylnej, układ kontroli hamowania ABS lub
równoważny,
- układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem,
- zaczep holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t, ze złączami elektrycznymi,
- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie,
- szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu,
- zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą
całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.
Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,
stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne,
amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.
- wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych
urządzeń pojazdu.
- pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km, lub min. 4
godziny pracy autopompy
- silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy
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chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych
przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju
- instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i
pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie
elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
- pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze
źródła 12V
Kolorystyka:
Elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
Błotniki i zderzaki - białe,
Kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000
11. Kabina:
- czterodrzwiowa, jednomodułowa, min. 5-osobowa z układem siedzeń 1+ 1+3
usytuowanych przodem do kierunku jazdy bądź większe np. 6 lub 7 osobowe np. w
układzie 1+2+4
- zapewniająca dostęp do silnika,
- o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej
podnoszenia,
- powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
Wyposażenie kabiny:
fotele w pierwszym rzędzie dla kierowcy i dowódcy bądź tylko dla kierowcy; z
regulacją odległości i pochylenia oparcia, regulacją wysokości i tłumieniem drgań,
- trzy fotele lub ławka ze wspólnym siedziskiem dla załogi siedzącej w tylnym przedziale
kabiny
- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- klimatyzacja,
- kamera do cofania z monitorem lcd w kabinie,
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy
wyłączonym silniku,
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- reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia
numerów budynków zainstalowany w kabinie,
- radiotelefon przewoźny na pasmo VHF 136-174 MHz, posiadający 250 kanałów z
wyświetlaczem min.14 znakowym, dodatkowy mikrofon głośnik radiotelefon na tablicy
sterowniczej agregatu wysokociśnieniowego, instalacja antenowa do radiotelefonu,
- elektrycznie podgrzewanie lusterek zewnętrznych
- elektrycznie regulowane szyby boczne przednich drzwi
- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
- radio samochodowe
Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał
przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się
światło cofania)
Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu,
wyłączający wszystkie odbiorniki (z wyjątkiem wymagających stałego zasilania).
Zabudowa pożarnicza
Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali
nierdzewnej, aluminium, kompozyt.
Kontener zabudowy o długości min. 2,7 metra.
Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego. Powierzchnia dachu
musi być pokryta materiałem o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża
zabezpieczone balustradą ochronną.
Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z
powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym.
Na dachu skrzynia aluminiowa (wymiary w trakcie realizacji zamówienia). Mocowanie
na drabinę.
Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu wyszczególnionego w punkcie III.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi,
wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed
samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone
w zamki zamykane na jeden klucz. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
- maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub
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szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów
roboczych.
- sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem
ergonomii.
- półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia
wysokości półek.
- skrytki na sprzęt i przedział agregatu wysokociśnieniowego muszą być wyposażone w
oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki.
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, w kabinie
sygnalizacja otwarcia skrytek na panelu kontrolnym.
5. Pojazd musi być wyposażony w
• lampy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w górnej
części zabudowy pożarniczej,
• oświetlenie włączane z przedziału z miejsca kierowcy pojazdu,
• oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,
• oświetlenie typu LED umieszczone pod drzwiami wyjściowymi kabiny załogi
• oświetlenie typu LED umieszczone na dachu podestu roboczego
6. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji
zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem
(wypadaniem z prowadnic).
- szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys
pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad,
podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w
rękawicach.
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
7. Układ wodno-pianowy powinien umożliwiać podawanie wody lub piany za
pomocą linii szybkiego natarcia.
Podstawowe wymagane elementy układu wodno-pianowego:
- agregat gaśniczy wysokociśnieniowy,
- linia szybkiego natarcia,
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- zbiornik wody,
- zbiornik środka pianotwórczego,
- dozownik środka pianotwórczego,
Wszystkie elementy układu powinny spełniać wymagania dotyczące ciśnienia
nominalnego.
Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie wodnym powinny być wykonane
zgodnie z PN-91/M-51024 Pokrywy nasad i PN-91/M-51038 Nasady.
8. Układ wodno-pianowy wyposażony w system sterowania umożliwiający regulację
ciśnienia tłoczenia agregatu wysokociśnieniowego
Wkład wodno-pianowy – agregat wysokociśnieniowy wyposażony w osobny silnik
spalinowy, rozrusznik i akumulator.
Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający
uzyskiwanie stężeń 1%, 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności
agregatu wysokociśnieniowego.
W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno sterownicze pracy:
- manometr ciśnienia tłoczenia pompy,
- wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu,
- licznik motogodzin pracy agregatu wysokociśnieniowego,
- obrotomierz wału napędowego agregatu,
- regulator prędkości obrotowej silnika agregatu wysokociśnieniowego,
- wyłącznik silnika,
- regulator prędkości obrotowej silnika,
- kontrolka ciśnienia oleju silnika
- kontrolka temperatury silnika
W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku.
9. Zbiornik wody o pojemności min. 0,75 m3 wykonany z materiałów nierdzewnej.
Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną
eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.
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Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz układ do napełniania z hydrantu z
nasadą 75 i zaworem odcinającym..
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody,
wykonany ze stali nierdzewnej. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie
umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed
wypływem środka pianotwórczego w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz
rewizyjny oraz układ do napełniania z przyłączem i zaworem odcinającym, oraz
dodatkowe przyłącze do napełniania z dachu.
Na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy
zabezpieczające przed przedostaniem się do zbiornika zanieczyszczeń stałych.
Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie.
Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m,
umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i
rozproszonego strumienia wody oraz piany. Prądownica z głowicą manualną o
wydajności min. 75 l/min. z możliwością zastosowania wymiennego wkładu
zmiękczającego.
Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez
względu na stopień rozwinięcia
węża. Zwijadło wyposażone w napęd min. ręczny.
Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy podłączony do agregatu
prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi o
łącznej mocy min. 2000 W. Dopuszczalne zastosowanie najaśnic energooszczędnych
LED o mocy świetlnej odpowiadającej najaśnicom halogenowym o mocy 2x1000W lub
4x500W.
Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd, z możliwością sterowania
najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55.
Agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, IP54, silnik benzynowy.
Pojazd należy wyposażyć w wyjście pneumatyczne min. 8 bar zasilane od
układu pneumatycznego masztu, z wyjściem zakończonym szybkozłączem
pneumatycznym. Układ będzie służył do zasilania poduszek
wysokociśnieniowych oraz do pompowania kół.
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16. Z przodu pojazdu przed zderzakiem zainstalowana wyciągarka hydrauliczna
zgodna z PN-EN 14492-1 o sile uciągu 4,5 tony z liną o długości min. 26
metrów.
17. Pojazd należy wyposażyć w min.:
- zestaw narzędzi,
- klucz do kół,
- podnośnik hydrauliczny,
- trójkąt ostrzegawczy,
- kliny pod koła – 2 szt.
III.
Wyposażenie
1. Pojazd musi posiadać miejsce oraz mieć wykonane mocowanie dla sprzętu zgodnie z
poniższym wykazem.
Poniższy sprzęt zamontowany zostanie przez Zamawiającego po przekazaniu
pojazdów przez Wykonawcę i nie musi być dostarczany przez Wykonawcę!
Wyposażenie / ilość sztuk
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I. Środki specjalne ochrony strażaka
- Kamizelka ostrzegawcza - 5 szt.
- Rękawice ochronne skórzane z mankietami – 5 szt.
- Aparat powietrzny (typ nadciśnieniowy) z maską - 2 szt.
- Hełmy strażackie – 5 szt.
II. Sprzęt gaśniczy podręczny
- Gaśnica proszkowa 6 kg ABC - 3 szt.
III. Sprzęt ratowniczy
- Drabina nasadkowa - 1 szt.
- Łom z racica - 1 szt.
- Uniwersalny przyrząd ratowniczy Hooligan lub równoważny
– 1 szt.
- Nóż do przecinania taśm i pasów - 1 szt.
- Siekiera ciesielska – 1 szt.
- Łopata - 2 szt.
- Sztychówka - 1 szt.
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- Topór strażacki ciężki – 1 szt.
- Pilarka do drewna o napędzie spalinowym, z zapasowym łańcuchem i prowadnicą – 1 szt.
- Piła spalinowa do cięcia stali i betonu – 1 kpl.
- zestaw narzędzi hydraulicznych (narzędzie kombi, agregat hydrauliczny, przewody) – 1
kpl. – według narzędzi dostarczanych zgodnie z załącznikiem numer 1c do SIWZ,
- piła do cięcia szyb samochodowych – 1 szt.
- zestaw klinów stabilizujących
IV. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
- Szperacz – 1 szt.
- Latarka elektryczna indywidualna, akumulatorowa z ładowarka - 2 szt.
- Radiotelefon przewoźny - 1 szt.
- Radiotelefon przenośny z ładowarka - 2 szt.
V. Pompy
- Motopompa pływająca o maks. wydajności 1200 dm3/min. - 1 szt.
VI. Węże, armatura i osprzęt
- Waż tłoczny W-52-20-ŁA – 2 szt.
- Waż tłoczny W-75-20-ŁA – 2 szt.
- Prądownica wodna PW-52 - 1 szt.
- prądownica wodna PW75 – 1 szt.
- Przełącznik 75/52 ze stopów Al. – 1 szt.
- Klucz do łączników pożarniczych - 1 szt.
- Waż ssawny 110 / 2,5 m - 2 szt.
- Kosz ssawny 110 – 1 szt.
- Waż do zasysania środka pianotwórczego, dł. 1,5 m - 1 szt.
- Klucz do zasuw i hydrantów naziemnych - 1 szt.
- Prądownica pianowa PP2 – 1 szt.
- Zasysacz liniowy Z-2 – 1 szt.
- Pojemnik ze środkiem pianotwórczym 20 l. – 1 szt.
- Rozdzielacz 75/52-75-52 – 1 szt.
- Zbieracz 75/52-52 – 1 szt.
VII. Sprzęt sanitarny
- Zestaw pierwszej pomocy PSP R1 z deską ratowniczą i szynami – 1 szt.
VIII. Sprzęt pozostały
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- Miotła kokosowa z trzonkiem - 1 szt.
- Linka holownicza stalowa - 1 szt.
- Tłumica składana – 1 szt.
- Kanister na paliwo 5 l - 3 szt.
- Sorbent do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych – 20 kg.
- Rozsiewacz sorbentu – 1 szt.
- Opryskiwacz + neutralizator 5 l: - 1 kpl.

IV.
Informacje dodatkowe i pozostałe warunki Zamawiającego
1. W terminie odbioru techniczno-jakościowego należy dostarczyć instrukcje obsługi
pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.
Dołączyć rysunki poglądowe pojazdu z wymiarami.
Min. warunki gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ.
Podać ilość punktów serwisowych dotyczących podwozia i zabudowy min. 1 punkt w
odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.
Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia
wymagane obowiązującym prawem dostarczone najpóźniej w dniu inspekcji
techniczno-jakościowej u Wykonawcy.
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia
do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia
2. Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia
objęte były minimum 24-miesięczną gwarancją
3. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego z pełnym zbiornikiem
paliwa
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i
konserwacji pojazdu dotyczącego części podwoziowo – silnikowej i pożarniczej dla
minimum 6 osób w siedzibie Zamawiającego.
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* zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne
wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji
wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust
1 pkt 2 ustawy PZP)

…………………….…., dnia __.__.2015r.

…………………………………..……..……………………........................
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(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)
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ZAŁĄCZNIK NR 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z Gminy Bojadła
- Samochód dla OSP Klenica -

I.
Podwozie z kabiną
1. Spełnia wymagania techniczno – użytkowe określone w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie
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 2010 r. Nr 85 poz. 553 ze zm.).
2. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu
drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 ze zm.
3. Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
Rzeczywista masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej
(pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może
przekroczyć 7500 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji
może przekroczyć 7500 kg.
4. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 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. Nr 85,
poz. 553 z 2010 r.).
Świadectwo ważne na dzień odbioru techniczno-jakościowego.
5. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne

Oferowane parametry
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Podwozie z kabiną
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(belka sygnalizacyjna LED) głośnik 100 W,
- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu,
- dodatkowa min. jedna lampa sygnalizacyjna niebieska LED z tyłu pojazdu,
- fala świetlna z lampami LED umieszczona z tyłu na ścianie zabudowy
Dodatkowo do realizacji przez Wykonawcę:
- lampy, głośniki zabezpieczone osłonami przed uszkodzeniami,
- wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik zabezpieczone metalowymi siatkami przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,
Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w
sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia).
Na każdym samochodzie należy zamieścić po 3 tabliczki informacyjne – po jednej z
prawej i lewej strony pojazdu oraz jedną z tyłu pojazdu. Tabliczki należy zamieścić na
karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne ich
umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary tabliczki: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość).
Wzór tabliczki stanowi załącznik do umowy. Dodatkowo Wykonawca przekaże
każdemu z Użytkowników po 3 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich
naklejenie.
Samochód – fabrycznie nowy (dopuszcza się przebieg wynikający z prób drogowych
producenta i podczas badań w CNBOP). Dopuszcza się podwozie z 2014 r. produkcji.
Podać markę i typ podwozia.
Pojazd kategorii 3 (napęd terenowy).
Minimalne parametry terenowe:
- kąt natarcia: 35 stopni
- kąt zejścia: 28 stopni
- prześwit pod osiami: 200 mm
- prześwit poza osiami: 240 mm
- głębokość brodzenia: 600 mm
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10. Podwozie pojazdu wyposażone w:
- silnik o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Euro6 lub Euro5 dla pojazdów z
Końcowej Partii Produkcji)
- silnik o mocy min. 120 kW, skrzynia biegów manualna min. 6 biegów do jazdy w
przód,
- stały napęd 4 x 4,
- blokady mechanizmów różnicowych między kołowych i między mostowego,
- przekładnię rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
- na osi przedniej i tylnej osi koła pojedyncze
- ogumienie z bieżnikiem terenowym, dostosowane do zmiennych warunków
atmosferycznych (wielosezonowe),
- pełnowymiarowe koło zapasowe (nie wymagane stałe przewożenie na pojeździe).
- układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi kół osi przedniej i tylnej lub tarczowymi
kół osi przedniej i bębnowymi osi tylnej, układ kontroli hamowania ABS lub
równoważny,
- układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem,
- zaczep holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t, ze złączami elektrycznymi,
- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie,
- szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu,
- zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą
całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.
Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,
stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne,
amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.
- wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych
urządzeń pojazdu.
- pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km, lub min. 4
godziny pracy autopompy
- silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy
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chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych
przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju
- instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i
pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie
elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
- pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze
źródła 12V
Kolorystyka:
Elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
Błotniki i zderzaki - białe,
Kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000
11. Kabina:
- czterodrzwiowa, jednomodułowa, min. 5-osobowa z układem siedzeń 1+ 1+3
usytuowanych przodem do kierunku jazdy bądź większe np. 6 lub 7 osobowe np. w
układzie 1+2+4
- zapewniająca dostęp do silnika,
- o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej
podnoszenia,
- powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
Wyposażenie kabiny:
fotele w pierwszym rzędzie dla kierowcy i dowódcy bądź tylko dla kierowcy; z
regulacją odległości i pochylenia oparcia, regulacją wysokości i tłumieniem drgań,
- trzy fotele lub ławka ze wspólnym siedziskiem dla załogi siedzącej w tylnym przedziale
kabiny
- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- klimatyzacja,
- kamera do cofania z monitorem lcd w kabinie,
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy
wyłączonym silniku,

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

13.
II.
1.

2.

3.
4.

Oferowane parametry
Potwierdzenie spełnienia wymagań
Wypełnia Oferent

- reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia
numerów budynków zainstalowany w kabinie,
- radiotelefon przewoźny na pasmo VHF 136-174 MHz, posiadający 250 kanałów z
wyświetlaczem min.14 znakowym, dodatkowy mikrofon głośnik radiotelefon na tablicy
sterowniczej agregatu wysokociśnieniowego, instalacja antenowa do radiotelefonu,
- elektrycznie podgrzewanie lusterek zewnętrznych
- elektrycznie regulowane szyby boczne przednich drzwi
- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
- radio samochodowe
Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał
przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się
światło cofania)
Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu,
wyłączający wszystkie odbiorniki (z wyjątkiem wymagających stałego zasilania).
Zabudowa pożarnicza
Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali
nierdzewnej, aluminium, kompozyt.
Kontener zabudowy o długości min. 2,7 metra.
Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego. Powierzchnia dachu
musi być pokryta materiałem o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża
zabezpieczone balustradą ochronną.
Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z
powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym.
Na dachu skrzynia aluminiowa (wymiary w trakcie realizacji zamówienia). Mocowanie
na drabinę.
Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu wyszczególnionego w punkcie III.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi,
wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed
samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone
w zamki zamykane na jeden klucz. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
- maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub
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szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów
roboczych.
- sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem
ergonomii.
- półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia
wysokości półek.
- skrytki na sprzęt i przedział agregatu wysokociśnieniowego muszą być wyposażone w
oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki.
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, w kabinie
sygnalizacja otwarcia skrytek na panelu kontrolnym.
5. Pojazd musi być wyposażony w
• lampy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w górnej
części zabudowy pożarniczej,
• oświetlenie włączane z przedziału z miejsca kierowcy pojazdu,
• oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,
• oświetlenie typu LED umieszczone pod drzwiami wyjściowymi kabiny załogi
• oświetlenie typu LED umieszczone na dachu podestu roboczego
6. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji
zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem
(wypadaniem z prowadnic).
- szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys
pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad,
podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w
rękawicach.
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
7. Układ wodno-pianowy powinien umożliwiać podawanie wody lub piany za
pomocą linii szybkiego natarcia.
Podstawowe wymagane elementy układu wodno-pianowego:
- agregat gaśniczy wysokociśnieniowy,
- linia szybkiego natarcia,
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- zbiornik wody,
- zbiornik środka pianotwórczego,
- dozownik środka pianotwórczego,
Wszystkie elementy układu powinny spełniać wymagania dotyczące ciśnienia
nominalnego.
Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie wodnym powinny być wykonane
zgodnie z PN-91/M-51024 Pokrywy nasad i PN-91/M-51038 Nasady.
8. Układ wodno-pianowy wyposażony w system sterowania umożliwiający regulację
ciśnienia tłoczenia agregatu wysokociśnieniowego
Wkład wodno-pianowy – agregat wysokociśnieniowy wyposażony w osobny silnik
spalinowy, rozrusznik i akumulator.
Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający
uzyskiwanie stężeń 1%, 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności
agregatu wysokociśnieniowego.
W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno sterownicze pracy:
- manometr ciśnienia tłoczenia pompy,
- wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu,
- licznik motogodzin pracy agregatu wysokociśnieniowego,
- obrotomierz wału napędowego agregatu,
- regulator prędkości obrotowej silnika agregatu wysokociśnieniowego,
- wyłącznik silnika,
- regulator prędkości obrotowej silnika,
- kontrolka ciśnienia oleju silnika
- kontrolka temperatury silnika
W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku.
9. Zbiornik wody o pojemności min. 0,75 m3 wykonany z materiałów nierdzewnej.
Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną
eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.
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Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz układ do napełniania z hydrantu z
nasadą 75 i zaworem odcinającym..
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody,
wykonany ze stali nierdzewnej. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie
umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed
wypływem środka pianotwórczego w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz
rewizyjny oraz układ do napełniania z przyłączem i zaworem odcinającym, oraz
dodatkowe przyłącze do napełniania z dachu.
Na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy
zabezpieczające przed przedostaniem się do zbiornika zanieczyszczeń stałych.
Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie.
Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m,
umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i
rozproszonego strumienia wody oraz piany. Prądownica z głowicą manualną o
wydajności min. 75 l/min. z możliwością zastosowania wymiennego wkładu
zmiękczającego.
Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez
względu na stopień rozwinięcia
węża. Zwijadło wyposażone w napęd min. ręczny.
Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy podłączony do agregatu
prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi o
łącznej mocy min. 2000 W. Dopuszczalne zastosowanie najaśnic energooszczędnych
LED o mocy świetlnej odpowiadającej najaśnicom halogenowym o mocy 2x1000W lub
4x500W.
Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd, z możliwością sterowania
najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55.
Agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, IP54, silnik benzynowy.
Pojazd należy wyposażyć w wyjście pneumatyczne min. 8 bar zasilane od
układu pneumatycznego masztu, z wyjściem zakończonym szybkozłączem
pneumatycznym. Układ będzie służył do zasilania poduszek
wysokociśnieniowych oraz do pompowania kół.
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16. Z przodu pojazdu przed zderzakiem zainstalowana wyciągarka hydrauliczna
zgodna z PN-EN 14492-1 o sile uciągu 4,5 tony z liną o długości min. 26
metrów.
17. Pojazd należy wyposażyć w min.:
- zestaw narzędzi,
- klucz do kół,
- podnośnik hydrauliczny,
- trójkąt ostrzegawczy,
- kliny pod koła – 2 szt.
III.
Wyposażenie
1. Pojazd musi posiadać miejsce oraz mieć wykonane mocowanie dla sprzętu zgodnie z
poniższym wykazem.
Poniższy sprzęt zamontowany zostanie przez Zamawiającego po przekazaniu
pojazdów przez Wykonawcę i nie musi być dostarczany przez Wykonawcę!
Wyposażenie / ilość sztuk
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I. Środki specjalne ochrony strażaka
- Kamizelka ostrzegawcza - 5 szt.
- Rękawice ochronne skórzane z mankietami – 5 szt.
- Aparat powietrzny (typ nadciśnieniowy) z maską - 2 szt.
- Hełmy strażackie – 5 szt.
II. Sprzęt gaśniczy podręczny
- Gaśnica proszkowa 6 kg ABC - 3 szt.
III. Sprzęt ratowniczy
- Drabina nasadkowa - 1 szt.
- Łom z racica - 1 szt.
- Uniwersalny przyrząd ratowniczy Hooligan lub równoważny
– 1 szt.
- Nóż do przecinania taśm i pasów - 1 szt.
- Siekiera ciesielska – 1 szt.
- Łopata - 2 szt.
- Sztychówka - 1 szt.
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- Topór strażacki ciężki – 1 szt.
- Pilarka do drewna o napędzie spalinowym, z zapasowym łańcuchem i prowadnicą – 1 szt.
- Piła spalinowa do cięcia stali i betonu – 1 kpl.
- zestaw narzędzi hydraulicznych (narzędzie kombi, agregat hydrauliczny, przewody) – 1
kpl. – zgodnie ze sprzętem posiadanym przez jednostkę OSP Klenica (wykaz zostanie
podany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą),
- piła do cięcia szyb samochodowych – 1 szt.
- zestaw klinów stabilizujących
IV. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
- Szperacz – 1 szt.
- Latarka elektryczna indywidualna, akumulatorowa z ładowarka - 2 szt.
- Radiotelefon przewoźny - 1 szt.
- Radiotelefon przenośny z ładowarka - 2 szt.
V. Pompy
- Motopompa pływająca o maks. wydajności 1200 dm3/min. - 1 szt.
VI. Węże, armatura i osprzęt
- Waż tłoczny W-52-20-ŁA – 2 szt.
- Waż tłoczny W-75-20-ŁA – 2 szt.
- Prądownica wodna PW-52 - 1 szt.
- prądownica wodna PW75 – 1 szt.
- Przełącznik 75/52 ze stopów Al. – 1 szt.
- Klucz do łączników pożarniczych - 1 szt.
- Waż ssawny 110 / 2,5 m - 2 szt.
- Kosz ssawny 110 – 1 szt.
- Waż do zasysania środka pianotwórczego, dł. 1,5 m - 1 szt.
- Klucz do zasuw i hydrantów naziemnych - 1 szt.
- Prądownica pianowa PP2 – 1 szt.
- Zasysacz liniowy Z-2 – 1 szt.
- Pojemnik ze środkiem pianotwórczym 20 l. – 1 szt.
- Rozdzielacz 75/52-75-52 – 1 szt.
- Zbieracz 75/52-52 – 1 szt.
VII. Sprzęt sanitarny
- Zestaw pierwszej pomocy PSP R1 z deską ratowniczą i szynami – 1 szt.
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VIII. Sprzęt pozostały
- Miotła kokosowa z trzonkiem - 1 szt.
- Linka holownicza stalowa - 1 szt.
- Tłumica składana – 1 szt.
- Kanister na paliwo 5 l - 3 szt.
- Sorbent do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych – 20 kg.
- Rozsiewacz sorbentu – 1 szt.
- Opryskiwacz + neutralizator 5 l: - 1 kpl.

IV.
Informacje dodatkowe i pozostałe warunki Zamawiającego
1. W terminie odbioru techniczno-jakościowego należy dostarczyć instrukcje obsługi
pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.
Dołączyć rysunki poglądowe pojazdu z wymiarami.
Min. warunki gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ.
Podać ilość punktów serwisowych dotyczących podwozia i zabudowy min. 1 punkt w
odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.
Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia
wymagane obowiązującym prawem dostarczone najpóźniej w dniu inspekcji
techniczno-jakościowej u Wykonawcy.
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia
do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia
2. Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia
objęte były minimum 24-miesięczną gwarancją
3. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego z pełnym zbiornikiem
paliwa
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i
konserwacji pojazdu dotyczącego części podwoziowo – silnikowej i pożarniczej dla
minimum 6 osób w siedzibie Zamawiającego.
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* przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów
* zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne
wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji
wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust
1 pkt 2 ustawy PZP)

…………………….…., dnia __.__.2015r.

…………………………………..……..……………………........................
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ZAŁĄCZNIK NR 1c

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla dodatkowego wyposażenia pojazdów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy
Bojadła w postaci narzędzi hydraulicznych

I.
Podwozie z kabiną
1. Pompa hydrauliczna z silnikiem benzynowym i zbiornikiem oleju o dużej pojemności.
Pompa musi posiadać tzw. zawór Speed Valve, który jest odpowiednikiem funkcji
TURBO – szt. 1.
Pompa musi posiadać minimalne wymaganie w następujących parametrach
technicznych:
- ciśnienie robocze – min. 630 bar,
- ilość złączy do narzędzi – 2,
- emisja hałasu – maks. 88 dB(A),
- silnik 4-suwowy,
- waga maksymalna – 40 kg,
- pojemność użytkowa oleju nie mniejsza niż 2 litry,
- możliwość pracy 2 narzędzi jednocześnie.
2. Nożyce hydrauliczne - do cięcia współczesnych pojazdów, ze wzmocnieniami ze stali
borowych i mikroskopowych – szt. 1:
- klasa zdolności cięcia (zgodnie z PN EN 13204),
- ciężar: maks 15 kg,
- ciśnienie robocze: min. 650 bar,
- szerokość rozwarcia ostrzy: min. 150 mm,
- minimalna siła cięcia – 30 ton.
3. Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy do ratownictwa drogowego i technicznego.
Rozpieracz powinien posiadać wbudowany zawór Speed Valve oraz uchwyt z
wbudowanym oświetleniem LED – szt. 1:
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- ciśnienie robocze: min. 650 bar,
- szerokość rozpierania – min. 660 mm,
- waga urządzenia maks. 25 kg,
- zakres ciągnięcia – min. 450 mm,
- siła ciągnięcia – min. 55 kN,.
4. Wąż (przewód) hydrauliczny do zasilania narzędzi hydraulicznych – szt. 2:
- Wyposażone w monozłączki na obu końcach (męską i żeńską),

- długość 10 m,
- waga węża ze złączami, wypełnionego olejem – maks. 7 kg.

…………………….…., dnia __.__.2015r.

…………………………………..……..……………………........................
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ZAŁĄCZNIK NR 2
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ……..
zawarta w dniu ............................. w Bojadłach, pomiędzy:
Gminą Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła,
reprezentowaną przez Pana Grzegorza Doszel – Wójta Gminy Bojadła,
przy kontrasygnacie Pani Ireny Sochala – Skarbnika Gminy,
NIP: 925-14-69-911
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
(nazwa firmy)……………………………………………………..………………………….….
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….….
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
………………….............*
pod
numerem
…………………………………………………….
reprezentowaną przez:
Pana/Panią………………………………………..
NIP ……………………….…..
REGON ………………………………
zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Umowa zawarta została w ramach Projektu pt.: Zakup dwóch terenowych lekkich pojazdów
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
w ramach Priorytetu RPLB.03.00.00 Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska
przyrodniczego, działania RPLB.03.01.00 Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska
przyrodniczego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
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1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć, przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO i
wydać mu dwa nieużywane terenowe lekkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze wraz z integralnym
wyposażeniem oraz wyposażeniem dodatkowym wyszczególnionym w §2 ust. 1 umowy,
zwanego dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”, spełniającego wymagania techniczne
wyszczególnione w załączniku Nr 1 do oferty WYKONAWCY pt. opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w taki sposób, aby samochody i
wyposażenie dostarczone w ramach umowy spełniały wszelkie wymagania prawne, warunkujące
dopuszczenie do korzystania z nich zgodnie z przeznaczenie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

__________________________________________________________________________________________________
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§2
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowite wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację przedmiotu umowy brutto wynosi
.................................. zł. (słownie:.................................................................... złotych), w tym
podatek VAT …% (netto: ……. zł), zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
netto

VAT …%

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7=5+6

1.

Lekki
terenowy
pojazd
ratowniczo-gaśniczy wraz z
integralnym wyposażeniem
dla OSP Bojadła (zgodnie z
załącznikiem 1a)

szt.

1

2.

Lekki
terenowy
pojazd
ratowniczo-gaśniczy wraz z
integralnym wyposażeniem
dla OSP Klenica (zgodnie z
załącznikiem 1b)

szt.

1

3.

Dodatkowe
wyposażenie
pojazdów jednostek OSP z
Gminy Bojadła w postaci
narzędzi
hydraulicznych
(pompa hydrauliczna, nożyce
hydrauliczne,
rozpieracz
hydrauliczny,
wąż
hydrauliczny x2) – zgodnie z
załącznikiem 1c

szt.

1

RAZEM:
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2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez cały
okres trwania umowy.
3. WYKONAWCA oświadcza, że udziela ZAMAWIAJĄCEMU ….. miesięcznej gwarancji na
przedmiot umowy z tym, że okres tej gwarancji oraz rękojmi liczy się od dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy.
4. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU czas reakcji swojego serwisu od momentu
pisemnego zgłoszenia usterki lub awarii przez ZAMAWIAJĄCEGO bez wliczania dni ustawowo
wolnych od pracy, w czasie …. godzin od chwili zgłoszenia.
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5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w
ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po
uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
§3
TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w
terminie do 11 września 2015 roku.
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia kompletnego przedmiotu
umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy
Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35 w 66-130 Bojadła, po uprzednim dokonaniu odbioru
końcowego, wraz z wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z jego własnością i
niezbędnymi do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego, o
którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
4. Do czasu odbioru samochodu przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi WYKONAWCA.
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE
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1. WYKONAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć przedmiot
umowy na własny koszt do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbioru końcowego samochodów dokona 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co
najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru
końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po
1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno–jakościowego w
siedzibie WYKONAWCY. WYKONAWCA obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego
odbioru co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno–jakościowego dokona
2 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu minimum 2 dni roboczych. WYKONAWCA
zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznojakościowego. Dopuszcza się zawiadomienie w formie faksu na numer Gminy Bojadła 68-352-3346 lub mailowo na adres: gbosy@bojadla.pl pod warunkiem potwierdzenia zwrotnego
dokonanego przez właściciela powyższego adresu e-mail.
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji
przedmiotu umowy, zgodności przedmiotu umowy z umową i opisem przedmiotu zamówienia,
jakości wykonania, funkcjonowania przedmiotu umowy 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. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego wad, WYKONAWCA
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od
wad. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony
protokół o stwierdzonych usterkach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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6. Koszty zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO na
miejsce odbioru techniczno–jakościowego oraz ich powrotu do własnych siedzib pokrywa
WYKONAWCA.
7. Szkolenie z obsługi pojazdów wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń
(wliczone w cenę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO
(dla minimum 6 osób), odbędzie się w uzgodnionym wcześniej terminie w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego samochodu.
Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie
sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
8.Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć samochody stanowiące przedmiot umowy polisą Auto
Casco, ze wskazaniem Zamawiającego jako ubezpieczonego na okres 12 miesięcy licząc od dnia
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest wydać przy odbiorze
końcowym polisę ubezpieczeniową Zamawiającemu.
9. Strony zgodnie oświadczają, że za wykonanie przedmiotu umowy uznawać będą wyłącznie
świadczenie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
§5
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Do przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:
1. instrukcje obsługi i konserwacji samochodów oraz wyposażenia w języku polskim;
2. książkę gwarancyjną w języku polskim, z postanowieniami zgodnymi z postanowieniami
niniejszej umowy;
3. dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodów, jako samochodów pożarniczych;
4. wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
5. świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dopuszczenia dla przedmiotu umowy
oraz dla nożyco-rozpieracza stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 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. Nr 143,
poz. 1002 ze zm.) – szt. 1- lub pisemne potwierdzenie CNBOP-PIB, że dla przedmiotu umowy nie
jest wymagane;
6. wyciąg ze Świadectwa Homologacji;
7. wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
§6
GWARANCJA I SERWIS
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1. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta, względnie
gwarancją WYKONAWCY na okres …… miesięcy. W ramach gwarancji Zamawiający może
żądać nieodpłatnego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji poprzez naprawę.
Naprawa winna być wykonana każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia
akcji serwisowej lub, w razie jej niepodjęcia w terminie – od dnia upływu terminu do jej podjęcia,
zgodnie z ust. 4 poniżej.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy, jak również wszelkie inne zabiegi serwisowe
wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty przemieszczania pojazdów, oraz
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materiałów eksploatacyjnych), wykonywane są na koszt i ryzyko WYKONAWCY, w
Autoryzowanej stacji Obsługi lub w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
przewidzianym warunkami gwarancji.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu
użytkowania samochodu, przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko WYKONAWCY, przy
czym WYKONAWCA zapewni podjęcie akcji serwisowej w ciągu ……… godzin od daty
otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za pomocą
telefacu.
5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do
naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w
związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania
samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
7. W przypadku, gdy gwarancja producenta przedmiotu umowy warunków wskazanych powyżej,
WYKONAWCA, w zakresie nieobjętym gwarancją jakości producenta, przejmuje obowiązki
gwaranta i zobowiązany jest do świadczeń w taki sposób, aby warunki powyższe były spełnione
oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
§7
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto w wysokości ………………….. zł (słownie:...........................................
.............................) wniesionego w formie………………….. (art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).
2. W trakcie realizacji umowy, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
4. W przypadku zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
terminu określonego w § 3, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało
wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 14 dni przed upływem ważności
zabezpieczenia WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć aneks przedłużający ważność
obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania
umowy, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 3 lub wnieść pełną kwotę zabezpieczenia w
pieniądzu na konto ZAMAWIAJĄCEGO. Niedopełnienie powyższego obowiązku uprawnia
ZAMAWIAJĄCEGO do zatrzymania z wynagrodzeniem należnego WYKONAWCY kwoty
równej wymaganej kwocie zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie
zwrócone WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, stwierdzającego
należyte wykonanie umowy (lub wygaśnie po upływie okresu ważności gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej).
6. ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 5, w przypadku, kiedy WYKONAWCA nie usunął w terminie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Kwota 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
8. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie okresu ważności gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej).
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9. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad w przedmiocie umowy, część zabezpieczenia o
której mowa w ust. 7 nie będzie wypłacona do momentu usunięcia wad bądź zostanie
przeznaczona na pokrycie szkody, w szczególności kosztów usunięcia wady, kar umownych itp.
10. Zabezpieczenie przeznaczone zostanie na pokrycie kar umownych, roszczeń odszkodowawczych,
kosztów wykonania zastępczego i pokrycie innych roszczeń, które mogą powstać po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
WYKONAWCĘ.
§8
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1
umowy.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych (z
zastrzeżeniem § 9 ust. 2) ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem
określonym w § 8 ust. 3, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. ZAMAWIAJĄCY
uprawniony jest nadto do odstąpienia od umowy w innych przypadkach przewidzianych
przepisami prawa. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej
poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i może być złożone w terminie 2 miesięcy od dnia
powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie, chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy
termin na złożenie oświadczenia lub bezterminowe uprawnienie w tym względzie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn
leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy.
4. Jeżeli WYKONAWCA, dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO,
w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU
za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, jednakże nie
więcej niż 10% wartości brutto umowy.
5. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie naprawiony w ramach gwarancji jakości w
terminie określonym w § 6 ust. 4, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną
za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie wysokość poniesionej szkody przewyższa
wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na
zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. W razie zbiegu podstaw do dochodzenia
kary umownej, kary mogą być dochodzone łącznie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:
1). terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z
powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w
przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, lub zaistnienia siły wyższej itp.).
2). parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn technicznych
(w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w
ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze
niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.
3). wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian.
4). zmiany danych WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO przez zmianę nazwy firmy, adresu
siedziby, zmiany formy prawnej.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieregulowanych umową zastosowanie mają: oferta WYKONAWCY, SIWZ,
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne
przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:
…………………………………..

WYKONAWCA:
…………………………………..
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Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wypełniony przez WYKONAWCĘ według załącznika
nr 1a, 1b i 1c do SIWZ.
2. Wzór tabliczki informacyjnej.
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Załącznik nr 2 do umowy
znak ………. z dnia …………….
„Wzór tabliczki informacyjnej”

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:

„Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczogaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła”
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

I. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa dwóch terenowych lekkich
pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła” nr sprawy
ITPP.2710.1.2015
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
słownie: ……………………………….…………………………………………………………............
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Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu
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……………………………………………………………………………………………………………
brutto: ……………………………………… zł
słownie: ……………………………….…………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………
Stawka podatku VAT …….. %
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
netto

VAT …%

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7=5+6

1.

Lekki
terenowy
pojazd
ratowniczo-gaśniczy wraz z
integralnym wyposażeniem
dla OSP Bojadła (zgodnie z
załącznikiem 1a)

szt.

1

2.

Lekki
terenowy
pojazd
ratowniczo-gaśniczy wraz z
integralnym wyposażeniem
dla OSP Klenica (zgodnie z
załącznikiem 1b)

szt.

1

3.

Dodatkowe
wyposażenie
pojazdów jednostek OSP z
Gminy Bojadła w postaci
narzędzi
hydraulicznych
(pompa hydrauliczna, nożyce
hydrauliczne,
rozpieracz
hydrauliczny,
wąż
hydrauliczny x2) – zgodnie z
załącznikiem 1c

szt.

1

RAZEM:
Dodatkowo na oferowane samochody, wyposażenie oraz sprzęt udzielamy:

1

2

OFEROWANE*
(wypełnia Wykonawca)

3
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WYMAGANE
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WARUNKI
PRZEDMIOTOWE/KONTRAKTOWE
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Gwarancja na przedmiot umowy
(okres gwarancji i rękojmi liczy się
od dnia protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy)
Czas reakcji serwisu
(bez wliczania dni ustawowo
wolnych od pracy)

minimum
24 miesiące
okresu gwarancji
max od 72 godz. do 96 godz.
od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia usterki

II. Oświadczam(y), że:
1) zapoznałem/am/liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej i
nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem/am/liśmy wszelkie konieczne informacje do
przygotowania oferty a cena ofertowa określona w pkt. I ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty i
ewentualne upusty związane z realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie realizacji umowy
2) wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przeze
mnie/nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
3) spełniam/y warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4) znana jest mi/nam treść art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie
zachodzą wobec mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na tej podstawie;
5) zaoferowane dostawy zostaną wykonane i będą odpowiadać wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej;
− uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na okres 60 dni, licząc od dnia
składania ofert.
6) termin wykonania niniejszego zamówienia upływa z dniem 11 września 2015 roku.
7) akceptujemy 30 dniowy termin zapłaty należności za zrealizowanie przedmiotu umowy, od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego,
8) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załącznikach do SIWZ.
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy)
się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ.
11) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia2. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację
niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (wskazany w umowie, o której mowa w SIWZ)
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Wykonawca usuwa niepotrzebne
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zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu
każdego z nas,
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania3:

L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

14) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 4 5

L.p.

Nazwa części zamówienia i nazwa Podwykonawcy
(adres i nazwa)

15) załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
6. .......................................................................................................................
3

Wykonawca usuwa niepotrzebne
Wykonawca usuwa niepotrzebne
5
Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego akceptowania podwykonawców, którzy wykonywać będą część usług, o
których mowa w niniejszym punkcie, przed zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą
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7. .......................................................................................................................
8. .......................................................................................................................
9. .......................................................................................................................
10. .......................................................................................................................
11. .......................................................................................................................
12. .......................................................................................................................
13. .......................................................................................................................
14. .......................................................................................................................

Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.

................................... dnia ..............................

PODPIS(Y):6
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowo
ść
i data

POUCZENIE: NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ, MIEJSCA WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ.
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Wszystkie powyższe dokumenty muszą być pod rygorem odrzucenia oferty wypełnione i podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub
załączonym do oferty pełnomocnictwem.
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ZAŁĄCZNIK NR 4

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE*
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29
STYCZNIA 2004R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2013 R., POZ. 907 Z PÓŹN. ZM.)

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa dwóch terenowych lekkich
pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła” nr sprawy
ITPP.2710.1.2015
Ja (imię i nazwisko): ………………………………………………………………………………...
reprezentujący firmę (nazwa firmy): ………………………………………………………………..
jako –upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze: ……………………………………………
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, pod odpowiedzialnością karną
wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
tzn. spełniamy warunki:
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.
…………………….…., dnia __.__.2015r.

……..……..……………………........................
(pieczęć

i

podpis
osoby/osób
uprawnionej/-ych
do podejmowania zobowiązań)
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* W przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie. W takim wypadku
oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich
Wykonawców.
Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji,
jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.
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ZAŁĄCZNIK NR 5
(jeżeli dotyczy)

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE UTAJNIENIA INFORMACJI, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA.
Oświadczam, że informacje zawarte* ……………………………………….. będące
integralną częścią oferty w przetargu, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
W związku z powyższym ich treść jest poufna.
UZASADNIENIE**
Informacje, o których mowa powyżej:
1) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub
innych informacji posiadających wartość gospodarczą:
……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………..;
2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej:
……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………..;
3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności;
……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………..;

…………………….…., dnia __.__.2015r.

……..……..……………………........................
(pieczęć

i

podpis
osoby/osób
uprawnionej/-ych
do podejmowania zobowiązań)

* np.: na stronach .... lub w załączniku nr .... do oferty
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** prosi się o poparcie powyższego poprzez wskazanie w uzasadnieniu okoliczności prawnych i faktycznych,
odpowiednio w każdym z punktów.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 6A

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE*
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z POWODU
NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW

Ja (imię i nazwisko): ………………………………………………………………………………...
reprezentujący firmę (nazwa firmy): ………………………………………………………………..
jako –upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze: ……………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa dwóch terenowych lekkich
pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła” nr sprawy
ITPP.2710.1.2015
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, pod odpowiedzialnością karną
wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1232 ze
zm.).

…………………….…., dnia __.__.2015r.

……..……..……………………........................
(pieczęć

i

podpis
osoby/osób
uprawnionej/-ych
do podejmowania zobowiązań)
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* dotyczy wszystkich Wykonawców
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ZAŁĄCZNIK NR 6B
(jeżeli dotyczy)

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE*
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z POWODU
NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PODMIOTU, KTÓRY BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ja/My* niżej podpisany/podpisani jako uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania
.......................................................................... (nazwa podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru
Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej* wg stanu na dzień ............................
godz......................., nr............................., oświadczam/oświadczamy*, pod odpowiedzialnością
karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że jako podmiot, który będzie brał udział w
realizacji części zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczogaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła” nr sprawy ITPP.2710.1.2015, nie podlega
wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

…………………….…., dnia __.__.2015r.

……..……..……………………........................
(pieczęć

i

podpis
osoby/osób
uprawnionej/-ych
do podejmowania zobowiązań)
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*niepotrzebne skreślić
(wypełnia podmiot trzeci)

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 7

………………………………….…………………………………
Pieczęć/nazwa* wykonawcy/pełnomocnika* konsorcjum

INFORMACJA O PRZYNALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
IMIONA
1.
NAZWISKO

2.

Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/ów*
Wykonawca
Adres
Wykonawca
Adres
Wykonawca
Adres
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa dwóch
terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła”
informuję, że:

□ reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej**.
□ reprezentowany/-i

przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej, poniżej
zamieszczam listę przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej**:
Lp.

Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

...................................., ..........................
Miejscowość
dnia

.................................................................
(podpis osoby uprawnionej składającej
oświadczenie)
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*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do stanu faktycznego i statusu podmiotu, który je składa, tj.:

wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu;

pełnomocnika wykonawców (konsorcjum, spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
**należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli
wszystkich członków tej grupy kapitałowej.

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 8

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy
związanej z realizacją przedmiotu zamówienia: „Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła” nr sprawy ITPP.2710.1.2015
Wykonawca oświadcza, że w ciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
to w okresie dotychczasowej działalności) zrealizował co najmniej 1 dostawę samochodów o
podobnym charakterze o wartości co najmniej 400 tysięcy złotych brutto, w tym co najmniej 1
dostawę samochodów lekkich o podobnym charakterze o wartości minimum 300 tysięcy złotych
brutto. Za samochody o podobnym charakterze rozumie się samochody pożarnicze: ratowniczogaśnicze lub specjalne.
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem*/wykonaliśmy* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące dostawy:

Lp.

Rodzaj dostawy
/ nazwa przedmiotu
zamówienia /

Data
wykonania
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy w zł

Podmiot na rzecz
którego wykonano
dostawę (firma, adres)
z załączeniem
dowodów, czy zostały
wykonane należycie

1

2

3

4

5

UWAGA! - Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których
wynikać będzie spełnienie warunków, o których mowa w SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane i prawidłowo
ukończone (np. poświadczenia, referencje). W przypadku wykonawców występujących wspólnie
wykonane dostawy mogą być łączne.
* - niepotrzebne skreślić

…………………….…., dnia ___.___.2015r.

……..……..…………………….....................
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(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 9

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZEDMIOTOWYCH/KONTRAKTOWYCH
Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla
jednostek OSP z Gminy Bojadła” nr sprawy ITPP.2710.1.2015, oferujemy wykonanie zamówienia
na zasadach*:
WARUNKI
PRZEDMIOTOWE/KONTRAKTOWE

WYMAGANE

1

2

Gwarancja na przedmiot umowy
(okres gwarancji i rękojmi liczy się
od dnia protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy)

minimum
24 miesiące
okresu gwarancji

Czas reakcji serwisu
(bez wliczania dni ustawowo
wolnych od pracy)

OFEROWANE**
(wypełnia Wykonawca)

3

max od 72 godz. do 96 godz.
od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia usterki

* - wartości podane w tabeli w Załączniku nr 9 nie mogą być różne od tych podanych w tej samej tabeli w treści
Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 2.
** - warunki z kolumny 3 zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana.

…………………….…., dnia ___.___.2015r.

……..……..…………………….....................
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(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązania
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