
 1 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

„Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych„ 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
dla dostaw o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zwaną dalej ustawą pzp 

 
 
 
 
     ZATWIERDZAM: 
 
 
   Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach 
     Jan   Kolbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studniska Dolne, 15 lipca 2013r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ZP. 271.1.2013 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
dla dostaw o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zwaną dalej ustawą pzp 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
„Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych„ 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który 
przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem 
tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z 
postępowania. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 
 
I Zamawiający: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 
Studniska Dolne 78 
59-975 Sulików 
 
II Tryb udzielania zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy pzp. 
 
III Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych o parametrach opisanych w 
załączniku nr 2 do SIWZ. 
Przedmiot zamówienia musi spełniać: 
1) wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska, w tym 
przede wszystkim: 

a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 27 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) 
b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 2007 r.) z późniejszymi zmianami. 
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2) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP, na podstawie 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP 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) 
wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553). 
 
- kod CPV:  
główny przedmiot: 34144200-0   - pojazdy służb ratowniczych 
dodatkowy przedmiot: 34144210-3  - wozy strażackie 
 

1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy, który 
stanowi integralną część SIWZ. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
3. Warunki płatności: 100% po wykonaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od daty 

odbioru technicznego i przedłożenia przez Wykonawcę faktury VAT. 
4. Gwarancja: 

Na cały pojazd (bez limitu kilometrów) - minimum 24 miesiące 
Gwarancja na wyposażenie – według kart gwarancyjnych producentów sprzętu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. 
 
IV Termin wykonania zamówienia: do 02.09.2013 r. 
 
V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 
należycie min 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia opisanemu w 
załączniku nr 2 do SIWZ.  
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową 
w zakresie minimum 700.000,00 złotych 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w 
rozdziale VI SIWZ oświadczeń i dokumentów  według formuły ,,spełnia-nie spełnia”. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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3.1 Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
(koncesja, zezwolenia lub licencja) jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i sytuacji 
ekonomicznej winien spełniać bezpośrednio Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, w tym 
zakresie Wykonawca nie może polegać na zasobach (potencjale) innych podmiotów. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. Do osób wspólnie ubiegających się o zamówienie stosuje się te same przepisy 
co do pojedynczego wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie (konsorcjum), każdy z 
warunków określonych w rozdziale V pkt od 1.1. do 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców, albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. 

 
VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 
ust.1 ustawy: 
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) 

2. W przypadku oferty składanej wspólnie, jeżeli warunek spełnia tylko jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, to oświadczenie w zakresie tego warunku składa ten Wykonawca. 
Natomiast jeżeli dany warunek Wykonawcy spełniają łącznie, winni złożyć wspólnie oświadczenie 
obejmujące ten zakres. 

3. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  odpowiadającym swoim rodzajem i wielkością 
przedmiotowi zamówienia opisanemu w załączniku nr 2 do SIWZ z podaniem wartości, przedmiotu, 
daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została 
wykonana należycie. 

4. Pisemne zobowiązanie do współpracy, jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów, a w wykazie dostaw zamieścił dostawę zrealizowaną przez ten podmiot. 

5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert (wymagana na rachunku wykonawcy wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytowa minimum 700.000,00 złotych). 

6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej podmiotu innego, jeżeli 
wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust.2b ustawy Pzp. 

 
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany 
jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, jaką powierzy innym podmiotom. 
 
B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 ustawy 
Pzp (załącznik nr 4). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
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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, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp, 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8 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 pkt5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym 
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 
osób. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o którym mowa w rozdziale VI w pkt B.2. SIWZ składa dokumenty o których mowa w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w powyższym w rozdziale VI w części B pkt.2. 
1) pkt 2 - 4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo , że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 -8 ustawy. 
Dokumenty, o których mowa powyżej pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
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albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
W przypadku wątpliwości co do dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polegać 
będzie na zasobach innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI część B SIWZ. 
 
Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert. 
 
C. Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca. 

1. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym 
(załącznik nr 1) 

2. Dowód wniesienia wadium. 
3. Dokument, lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo 
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu /art. 23 ust.2/. 
5. Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisane przez 

wszystkie podmioty występujące wspólnie. 
6. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

(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. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). 

 
Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do potwierdzania 
dokumentów firmy (upoważnienie winno być zawarte w ofercie) Zamawiający może żądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
VII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje o których mowa w pkt 1, 
faksem każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić faksem 
zwrotnym fakt otrzymania dokumentów lub niemożność ich odczytania. W przypadku nie otrzymania 
potwierdzenia, wydruk z transmisji faksu będzie uznany za równoznaczny z faktem otrzymania faksu. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
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składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
W sprawach procedury przetargowej: 
Dariusz Mulko - Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, tel. 75 7787613, fax. 75 7756922 
W sprawach przedmiotu zamówienia: 
Grzegorz Fleszar – Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych tel. 663 754 799 
Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: 
Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików,  tel. 75 7787613, fax. 75 7756922. 
 
VIII Wymagania dotyczące wadium: 
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł  
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu – wg. pkt 2, poniżej, 
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- 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 2007r. Nr 42,poz.275) 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego. Nr rachunku: 82 8392 0004 0006 1694 2000 0010 tytułem: Wadium przetargowe na 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano. 

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert; 

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 

8. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z 
postępowania. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z członków konsorcjum. 
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IX Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że 
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 
 
X Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert; 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim (wskazany jest 

maszynopis lub wydruk komputerowy) 
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
formy organizacyjnej firmy Wykonawcy lub zgodnie z upoważnieniem, które powinno być dołączone 
do oferty. 

5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty; 

6. Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT; 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę; 
9. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec tę część oferty, która nie 

podlega ujawnieniu innym uczestnikom postępowania ze względu na informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ta część 
oferty winna być oddzielona i oznaczona. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: 
ceny, adresu, nazwy firmy, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w 
poufności jej treści. 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert określonym na dzień 23 lipca  2013 r. godz. 10.00 

Potwierdzenie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być przygotowane, jak wyżej opieczętowane i oznaczone, 
a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975  
Sulików  nie później niż do dnia 23 lipca  2013 r. do godz. 09.50 
Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia 
(dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Wykonawca powinien umieścić ofertę w 
zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego według poniższego wzoru: 
 
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  „ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP W STUDNISKACH DOLNYCH” 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 23 lipca  2013 r. GODZ. 10:00 
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2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lipca 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sulików (sala narad)  
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
XII Informacja dotycząca walut obcych 
Cena oferty winna być wyrażona w PLN. Rozliczenia w walutach obcych nie będą prowadzone. 
 
XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów. 
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
Najniższa cena – 100% 
Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
XIV Wybór najkorzystniejszej oferty: 
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów podmiotowych  
i przedmiotowych oraz pełnomocnictw zgodnie z art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacja zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. Jest niezgodna z ustawą, 
2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., 
3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
6. Zawiera błędy w obliczaniu ceny; 
7. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 
8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy winien dopełnić następujących formalności i podać w formie 
pisemnej: 
- szczegółowe dane, jakie mogą być zawarte w umowie tj. wskazać osoby umocowane do zawarcia 
umowy 
- wskazać nr rachunku bankowego na który ma być przekazywane wynagrodzenie wykonawcy 
- wyznaczyć osoby uprawnione do utrzymywanie bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy i 
podać nr telefonu 
- podać REGON, NIP 
- w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przedstawić umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców 
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2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w 
terminie: 
- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. Umowa może zostać zawarta z pominięciem tego terminu w przypadku 
zaistnienia okoliczności przewidzianych w Art. 94 ust. 2 pkt 1) lit.a 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 
których mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

 
XVI Zabezpieczenie: 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 
 
XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
 
XVIII Postanowienia końcowe: 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji dla wykonawców mają zastosowanie przepisy 
ustawy pzp. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 
XIX Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ - (Formularz ofertowy) 
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ - (Opis przedmiotu zamówienia) 
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ - (Oświadczenie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ - (Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp) 
5. Załącznik Nr 5 do SIWZ - (Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) 
6. Załącznik Nr 6 do SIWZ - (Wykaz dostaw wraz z referencjami) 
7. Załącznik Nr 7 do SIWZ - (Projekt umowy) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 

 
(pieczęć firmy) 

miejscowość, data …………………… 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa: ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
Siedziba: ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………… 
Strona internetowa: ………………………………………………… 
Numer telefonu: ………………………………………………… 
Numer faksu: ………………………………………………… 
Numer REGON: ………………………………………………… 
Numer NIP: ………………………………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych 
Studniska Dolne 78 
59 – 975 Sulików 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych - nr 
sprawy ZP.271.1.2013 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na następujących zasadach: 
 
Cena oferowana za dostawę wynosi netto: ………………………………… zł 
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
VAT: …………………… zł  
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Cena oferowana za dostawę wynosi brutto: ………………………………… zł 
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczamy, że: 
Wykonamy zamówienie publiczne w terminie do dnia 02.09.2013 r. 
Termin płatności: 30 dni. 
Okres gwarancji na pojazdy (wyrażony w liczbie miesięcy): 24 miesiące 
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Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 
Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
4. Wadium przetargowe w wysokości 10.000,00 zł wnieśliśmy w formie ……………………………………. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy 
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione 
innym uczestnikom postępowania: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla  
OSP Studniska Dolne 

 

L.p. Wyszczególnienie 

Wymagania 
minimalne 

Wypełnia 
Wykonawca 

należy potwierdzić 
spełnienie 

minimalnych 
wymagań 

Zamawiającego 
„spełnia” lub „nie 

spełnia” 
1 Podwozie z kabiną   

1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu 
drogowym".  
Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. 
zm.  
Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji wydane 
przez Ministra Infrastruktury. 

 
 
 

 

1.2. Podwozie samochodu z napędem uterenowionym  
4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita 
samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z 
załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie 
przekracza 14.000 kg.  

  

1.3 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013. Okres rękojmi i 
gwarancji 24 miesiące. 

  

1.4. Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, 
akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne umożliwia 
podawanie komunikatów słownych. Na dachu pojazdu belka 
zespolona z napisem „Straż”, osiatkowana zabezpieczeniem 
ochronnym. Z tyłu lampa stroboskopowa niebieska, 
umieszczona na ścianie tylnej lub na tylnej części dachu 
pojazdu. Zamontowany dodatkowy sygnał pneumatyczny, 
włączany dodatkowym włącznikiem dostępnym z miejsca dla 
kierowcy i dowódcy 

  

1.5. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne 
umieszczone z przodu pojazdu. Wszystkie lampy 
zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze 
stali nierdzewnej. 

  

1.6. Podwozie samochodu z automatyczną skrzynią biegów - z 
silnikiem o zapłonie samoczynnym. Silnik spełniający normy 
czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu 
drogowym EURO5 bez konieczności stosowania dodatkowych 
płynów w układzie spalinowym typu AdBlue.  

Silnik o mocy 290 
KM. 
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1.7. Tłumik wydechu pojazdu nie ograniczający prześwitu.   
1.8. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3500 mm. 

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub 
szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) 
nie przekracza 1850 mm. Dodatkowo pojazd wyposażony w 
podesty robocze umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu przy 
każdej żaluzji, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów 
sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. 

  

1.9. Napęd 4 x 4: 
� możliwość odłączania napędu osi przedniej, 
� możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej 

i tylnej osi, 
� przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i 

szosowym, 
� zawieszenie: przód – resory paraboliczne, tył – 

pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości, 
system samopoziomujący 

� zawieszenie wzmocnione w związku ze stałym 
obciążeniem pojazdu. 

  

1.10. Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona 
na poduszkach pneumatycznych z systemem 
samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie 
miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za 
kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. 
Dodatkowo kabina wyposażona w: 

� indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 
� niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający 

ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
� szyberdach, 
� przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, 
� rolety wewnętrzne, 
� elektryczne szyby przednie, 
� elektryczne lusterka, 
� klimatyzację, 
� 4 uchwyty na aparaty powietrzne, w oparciach siedzeń 

załogi. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie. 
Zastosowane rozwiązanie umożliwia montaż aparatów 
powietrznych obecnie eksploatowanych w jednostce, tj, 
MSA Auer – butle stalowe. 

� system nawigacji, 
� podstawa pod zamontowanie radiotelefonów i latarek: 

na podstawie zamontowane trzy ładowarki do 
ładowania radiostacji nasobnych, obecnie 
użytkowanych w jednostce, tj. Motorola GP 360. 
Ponadto na podstawie zostaną zamontowane cztery 
ładowarki do latarek. Ładowarki zostaną dostarczone 
przez zamawiającego. Podest powinien posiadać 
dodatkowy wyłącznik (dopuszcza się jeden wspólny dla 
ww. wyposażenia). 
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� Poręcz do trzymania w tylnej części kabiny 
� Radiotelefon samochodowy dostosowany do 

użytkowania w sieci MSW, min. 128 kanałów, 
wyświetlacz alfanumeryczny. 

� Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją antenową, 
głośnikową oraz zasilającą. 

� Gniazdo zapalniczki elektrycznej 12 V. 
1.11. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte 

materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i 
ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z 
zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości 
i pochylenia oparcia. 

  

1.12. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem 
ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy 
z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność 
akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię 
elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Montaż 
przetwornicy napięcia 24/12V. Akumulatory umieszczone na 
wysuwanym stelażu. 

  
 
 
 
 
 

1.13. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.   
1.14. Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania 

akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej 
stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w 
kabinie kierowcy). 

  

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

  

1.16. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową 
włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną 
zastosowano światło cofania. 

  

1.17. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu - nie mniejsza niż 
85 km/h 

  

1.18. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do 
całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu zgodnie z 
Rozporządzeniem MSWiA. 

  

1.19. Kolorystyka: 
� samochód – RAL 3000 
� elementy błotników i zderzaków – białe 
� elementy podwozia – czarne 

  

1.20. 
 

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

  

1.21. Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi 
poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed 
oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. 

  

1.22. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu 
zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: 
od – 25 °C do + 50 °C 

  

1.23. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.   
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1.24. Zbiornik paliwa umieszczony poza zabudową pożarniczą 
pojazdu. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd min 
300 km lub 4 godz. pracę autopompy. 

  

1.25. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania 
cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych 
parametrów pracy określonych przez producenta. 

  

1.26. Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych 
warunków atmosferycznych (przód i tył – ogumienie 
pojedyncze). Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło 
zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. 

  

1.27. 
 
 

Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu 
posiadający homologację. Samochód wyposażony w zaczep 
holowniczy i szekle umożliwiające odholowanie pojazdu. 

  

1.28. W pojeździe zamontowana wyciągarka elektryczna o uciągu 
min. 7 t. zamontowana z przodu pojazdu. 

  

1.29 Samochód wyposażony w system ABS. 
Samochód wyposażony w przednie reflektory przeciwmgielne. 

  

2. Zabudowa pożarnicza:   
2.1. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów 

kompozytowych w kolorze RAL3000 bez użycia lakieru 
zamontowana na ramie pomocniczej wykonanej ze stali 
nierdzewnej, kwasoodpornej. 

  

2.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu 
antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu 
wykonana jako jednolita, nierozłączna część z nadbudową 
pożarniczą. Na dachu zamontowane działko wodno – pianowe 
oraz skrzynia na sprzęt wykonana z materiału kompozytowego. 

  

2.3. Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, wyposażone 
w zawór odcinający. 

  

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

  

2.5. Z tyłu pojazdu zamontowana drabina do wejścia na dach 
wykonana ze stali kwasoodpornej oraz nad żaluzją przedziału 
autopompy fala świetlna i kamera cofania przekazująca obraz 
do kabiny pojazdu. 

  

2.6. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i 
pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, 
wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w 
zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. 
Zastosowane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym 
otwieraniem skrytek.  
Pojazd posiada podesty robocze ułatwiające dostęp do sprzętu 
na całej długości zabudowy pożarniczej (również przy nadkolu 
kół tylnych). Obciążenie podestów min. 150 kg. 

  

2.7. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w 
oświetlenie LED: 
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie 

kierowcy, 
- oświetlenie każdej skrytki włączane automatycznie po jej 

otwarciu. 
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- w kabinie kierowcy zamontowana sygnalizacja otwarcia 
skrytek i podestów. 

2.8.  Zabudowa umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w 
zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań 
ergonomii. Zabudowę pożarniczą należy wyposażyć w uchwyty 
do zamocowania sprzętu pożarniczego. Uchwyty powinny 
uniemożliwiać przemieszczanie się sprzętu podczas jazdy 
(miejsce montażu uchwytów należy uzgodnić z zamawiającym, 
zamawiający przekaże listę sprzętu do zamontowania na 
pojeździe.  

  

2.9. Oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające 
oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie 
powierzchni dachu roboczego. Oświetlenie złączne z przedziału 
autopompy. 

  

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

  

2.11. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich 
wnętrza. 

  

2.12. Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokuję się w pozycji 
wysuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie 
przed całkowitym wysunięciem. 

  

2.13. Podesty, szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 
250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie 
ostrzegawcze. 

  

2.14. Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik 
wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną 
eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem 
wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz 
rewizyjny. 

Pojemność 2500l  

2.15. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% zbiornika 
wody. Wykonany z materiałów odpornych na działanie 
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 
modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające 
jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem 
pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 

  

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

  

2.17. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia z 
układem wodno - pianowym. Wydajność min. 2500 dm3/min. 
przy Hu= 0,8 MPa i Hgs=1,5 m oraz min. 500 dm3/min. przy Hu= 
4,0 MPa i Hgs=1,5 m. 
Autopompa dodatkowo wyposażona w dodatkowy system 
ogrzewania płaszczem wodnym, podłączonym do układu 
chłodzenia silnika. 

  

2.18. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby 
parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu 
były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego 
dla głębokości ssania 1,5m. 
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2.19. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka 
pianotwórczego do minimum: 

� dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu 
pojazdu, 

� linii szybkiego natarcia, 
� zraszaczy, 
� działka wodno-pianowego. 

  

2.20. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.   
2.21. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające 

umożliwiające zassanie wody: 
� z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, 
� z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 

  

2.22. W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia 
kontrolno - sterownicze pracy pompy: 

� manowakuometr, 
� manometr niskiego ciśnienia, 
� manometr wysokiego ciśnienia 
� wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
� wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
� regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
� wyłącznik silnika pojazdu, 
� kontrolka pracy silnika, 
� kontrolka włączenia pompy, 
� schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie 

zaworów. 
W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia 
kontrolno-pomiarowe: 

� manometr niskiego ciśnienia, 
� wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
� wskaźnik poziomu środka pianotwórczego 
� kontrolka włączenia autopompy. 

  

2.23. Autopompa w całości zabudowana panelem, na którym 
umieszczone są wszystkie niezbędne urządzenia kontrolno-
sterujące. 

  

2.24. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do 
napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada 
konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem 
wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed 
przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę 
ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. 

  

2.25. Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego 
zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja 
± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. 

  

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

  

2.27 Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego 
całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. 
 

  

2.28 Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania   
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tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, 
skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed 
zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. 

2.29 Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy 
zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem 
samochodowym. 

  

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

  

2.31 Pojazd wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego 
natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, 
zakończoną prowadnicą wodno-pianową, umożliwiającą 
podawanie zwartego i rozproszonego prądu wody oraz piany. 
Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany 
bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone 
w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie 
węża. Wymagany napęd elektryczny zwijadła. 

  

2.32 Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny obrotowy maszt 
oświetleniowy sterowany z pilota, zabudowany na stałe w 
samochodzie. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością 
sterowania najaśnicami w pionie i poziomie. Maszt 
zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem podczas 
jazdy po nierównym terenie. W kabinie znajduje się sygnalizacja 
informująca o wysuniętym maszcie. 

  

2.33 Pojazd wyposażony przez WYKONAWCĘ w drabinę pożarniczą 
trzyprzęsłową, posiadającą świadectwo dopuszczenia CNBOP, 
zamontowaną na dachu. Drabina całkowicie mieści się na 
podeście roboczym na dachu (nie wystaje nad kabiną załogi). 
Długość drabiny po rozłożeniu – min. 8 m. 

  

2.34 Na wyposażeniu pojazdu dodatkowe 3 szuflady pod sprzęt oraz 
uchylna półka. Miejsce montażu tych elementów uzgodnione z 
użytkownikiem na etapie produkcji pojazdu. 

  

2.35 Pojazd należy wyposażyć w fabryczny zestaw narzędzi 
przewidzianych przez producenta podwozia, trójkąt 
ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy oraz gaśnice 
proszkową ABC (min. 2 kg) zamocowaną w kabinie. 

  

2.36 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy: 
OSP STUDNISKA + oznakowanie pojazdu numerami 
operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Komendanta 
Głównego PSP zmieniającym zarządzenie w sprawie 
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27.12.2012r. 
Numery określi zamawiający. 
Umieszczenie na pojeździe logotypów podmiotów 
współfinansujących zadanie. 

  

2.37 Gwarancja:  
- na podwozie samochodu, min. 24 miesiące, 
- na nadwozie pożarnicze, min. 24 miesiące, 
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W okresie gwarancji naprawy nadwozia pożarniczego 
wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY w 
siedzibie DOSTAWCY lub w miejscu przez niego wskazanym. 
W okresie gwarancji naprawy podwozia pożarniczego świadczy 
bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. DOSTAWCA 
jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJACEGO z tytułu 
gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w 
okresie trwania gwarancji. 

2.38 Odbiór u DOSTAWCY.   
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 
DLA OSP W STUDNISKACH DOLNYCH” 
 
Zamawiający: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych, Studniska Dolne 78, 59-975 Sulików 
My/Ja niżej podpisani: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma i adres Wykonawcy): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 

............................, dnia............................ 
 
 

Podpisano: 
..................................................................... 

/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
 
 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 
DLA OSP W STUDNISKACH DOLNYCH” 
 
Zamawiający: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach, Dolnych Studniska Dolne 78, 59-975 Sulików 
 
My/Ja niżej podpisani: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma i adres Wykonawcy): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
oświadczam/y, że: 
nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
 
 

............................, dnia............................ 
 
 

Podpisano: 
..................................................................... 

/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
/Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 

 
 

............................, dnia............................ 
 

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nr ZP.271.1.2013 , zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
 
1. Składam\my Listę podmiotów (nazwa i adres) razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej*** w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 
331, późn. zm.)2: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa 
składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
tzn. przez przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą. 
Pod pojęciem przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsię biorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), 
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 
przedsiębiorcę. (…). 
 

Podpisano: 
 

..................................................................... 
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 

 
 
2. Informuję \my, że nie należę /ymy do grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, późn. zm.); 
 
 

Podpisano: 
 

..................................................................... 
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
ODPOWIADAJACYCH SWOIM RODZAJEM I WIELKOŚCIĄ DOSTAWIE STANOWIĄCEJ 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

„Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w 
Studniskach Dolnych” 

 

Nr Zamawiający 
Przedmiot 
dostawy 

Data wykonania Wartość brutto 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie. 
 
 
 
 
 
............................, dnia............................ 

 
 

Podpisano: 
..................................................................... 

/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 

PROJEKT UMOWY 
 
 

UMOWA NR …................... z dnia ………………………… zawarta 
 
pomiędzy ………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
1. …………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………. 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………..............……… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).  
Zakup w ramach Projektu pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 

 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 
4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych zgodnie ze SIWZ stanowiący załącznik 
do niniejszej umowy. 

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

 
§ 2 

 
1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wydany w terminie do 02.09.2013r. 
2. Odbiór pojazdu odbędzie się w dwóch etapach: 

� odbiór techniczno – jakościowego w siedzibie Wykonawcy podczas którego wydana zostanie 
dokumentacja niezbędna do jego zarejestrowania - obejmująca w szczególności: 
a) wyciąg ze świadectwa homologacji, 
b) kartę pojazdu, 
c) fakturę VAT. 

� odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy ustalony w dniu odbioru techniczno – jakościowego. 
3. W trakcie odbioru faktycznego WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny 

koszt obowiązkowego szkolenia przedstawicieli UŻYTKOWNIKÓW w zakresie obsługi odbieranego 
samochodu strażackiego.  

 
§ 3 

 
1. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o planowanym terminie odbioru. 
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§ 4 

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

w protokołach odbioru. 
2. Protokół odbioru zostanie spisany w dniu odbioru samochodu strażackiego. 
3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno – jakościowego pojazdu w 

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

przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, 
jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności 
ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego potwierdzone zostanie 
sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 
egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo 
powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad. 

 
§ 5 

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

………………. zł (słownie:  ……………………………………………………………..) 
2. Wartość podatku (zgodnie z obowiązującym prawem) .............% VAT …………zł 
3. Wartość brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na: ………………...............zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………..) 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pozytywnie podpisany protokół odbioru techniczno – 

jakościowego. 
 

§ 6 
 
1. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 30 dni na konto 

WYKONAWCY podane na fakturze. 
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 7 

 
1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU: 24 miesiące gwarancji. 
2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania protokołów odbioru. 
3. Zasady gwarancji samochodu strażackiego określają warunki gwarancji przekazane przez 

Wykonawcę. 
§ 8 

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

wynikających z tytułu gwarancji. 
2. W okresach gwarancyjnych określonych w § 7 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania 

bezpłatnych napraw gwarancyjnych samochodu. 
 

§ 9 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 



 27

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 
− za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki, 
− za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości 

netto przedmiotu umowy. 
− ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne: 
− za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień 

zwłoki, 
− za nieterminową płatność za przedmiot umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki, 
− za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % 

wartości netto przedmiotu umowy. 
 

§ 10 
 
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 
a) ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy jeżeli: 

− zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY, 
− zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, 

b) WYKONAWCA może odstąpić od umowy jeżeli: 
− ZAMAWIAJĄCY bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w 

terminie 45 dni, 
2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - od rygorem 

nieważności odstąpienia. 
 

§ 11 
 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

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

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz.  

dla WYKONAWCY i 1 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 
 
 
WYKONAWCA:                                                                 ZAMAWIAJACY: 
 


