
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OSP.PN.1.2020 
 

1 

 

 
 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY  
OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE 

 ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
 

Nazwa zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

 z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

 w Strzelcach. 

 
 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
34144210 – 3 - Wozy strażackie 
34114000 – 9 - Pojazdy specjalne 
34114110 – 3 - Pojazdy ratownicze 
                                                                                               

 
 
 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach  
     Strzelce 14, 28-220 Oleśnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strzelce, dnia 18.06.2020 r.  
 
 



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OSP.PN.1.2020 
 

 

2 

1. Zamawiający: 

Nazwa:    Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach 
Adres:    Strzelce 14, 28-220 Oleśnica 
NIP:    8661737552 
REGON:   292413678 
KRS:     0000074317 
Adres do korespondencji:  Urząd Miasta i Gminy Oleśnica 

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 
Telefon/fax:    41-377-40-36 
E-mail:    przetargi@gminaolesnica.pl 
Strona www:   www.bip.gminaolesnica.pl 
Godziny pracy:   pn-pt od 7.00 do 15.00 
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                       
z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ochotnicza Straż Pożarna w 

Strzelcach, 28-220 Oleśnica, Strzelce 14; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach”. 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) - zwanej dalej Pzp;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;  

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

8) Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 Do obowiązków Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego 
należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą 
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba 
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne 
oświadczenie w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej 
dalej SIWZ: 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:               
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn.) – zwana dalej Pzp, 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447) 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453). 

Uwaga:  
Ilekroć w zapisach SIWZ, w tym w projekcie umowy, jest mowa o:  
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178); 
2) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia 

przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, 
projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, 
modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, 
wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 

3) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć: ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności 
twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest 
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stała albo ofertę z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub 
koszt; 

4) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na 
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji 
zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

5) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

6) zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 

7) oznakowaniu – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny 
dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura 
spełniają określone wymogi; 

8) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ) lub faks. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach” 
34144210 – 3 - Wozy strażackie 
34114000 – 9 - Pojazdy specjalne 
34114110 – 3 - Pojazdy ratownicze 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach wraz z wszelkimi kosztami, 
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ. Parametry 
określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego.  
Samochód powinien spełniać: 
a) 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 z późniejszymi zmianami); 

b) wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do 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. 2010 r., Nr 85, poz. 553). 

Samochód powinien posiadać: 
a) świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie, ważne na dzień 

składania ofert; 
b) wymagania norm PN-EN1846-1 oraz  PN-EN1846 - 2 lub równoważne w zakresie 

odpowiednim do przedmiotu  zamówienia. 
Uwagi ogólne: Ilekroć w SIWZ, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, 
materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy 
system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie 
gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych 
załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a 
nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu 
zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta 
wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę 
wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz 
zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą 
własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli 
„równoważne”.  
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Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane 
w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.  
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.  
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW, MSWiA oraz 
Gminy Oleśnica. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dostawy objęty zamówieniem na okres 
minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja jakości udzielona 
przez Wykonawcę nie może wyłączyć uprawnień gwarancyjnych przyznanych przez 
producenta samochodu (podwozia). 
Uwaga:  
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu oceny ofert zawarto w pkt. 20 niniejszej SIWZ. 

4. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku 
nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia.  

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                      

z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, 
społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 
4 ustawy - Pzp. 

8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych 
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 91 
ust. 2a ustawy – Pzp, ponieważ nie stosuje ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert 
oraz kryterium o wadze przekraczającej 60 %. 

4. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

5. Informacja o ofertach wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt. 6 i 7 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 
ustawy - Pzp. 
 

7. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z 
art. 36a ustawy – Pzp. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy – Pzp. 

4. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie usługi. Zgodnie z art.36b ust.1a ustawy Pzp: 
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1) Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia,  

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp dołączonym do oferty (art.25a 
ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

9. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 20.11.2020 r. 
 

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą 
na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie: co najmniej 2 dostaw, obejmujących dostawę min. jednego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, o wartości min. 600 000,00 zł brutto każda.  

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. 
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, tj.: 
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„12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub 
nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 
1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;  

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych;  

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358);  
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
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2019 r. poz. 369, 1571, 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w 
stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy Pzp w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i poniżej w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802, 2089, 2217) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655, 
1802, 2089, 2217). 

Uwaga:  
Zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp, wykluczenie wykonawcy następuje:  
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy 

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 
13 lit. d,  

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,  
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na 
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w ar.24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

3.3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody 
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
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3.4. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, 
uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.  

3.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  
23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3.6. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 
najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

 
Wykonawcy, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z 
art. 22a ustawy Pzp: 
1. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Zobowiązanie podmiotu Wykonawca składa wraz z ofertą.  
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 w zakresie wskazanym w ogłoszeniu i w SIWZ.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 1.  

7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  
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1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu 
udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składa wraz z ofertą stosowne dokumenty w 
szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 11.I. SIWZ.  

 
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki 
cywilne): 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

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

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o 
których mowa w pkt. 11.I. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 
oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5 w zakresie 
określonym przez zamawiającego), spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oceniane jest łącznie. Składanie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w 
postępowaniu następuje wg zasad określonych w pkt 11 SIWZ.  

6. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 
wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w 
art.366 Kodeksu cywilnego.  
 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu, w tym 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w niniejszym postępowaniu następujące dokumenty lub 
oświadczenia:  
 
I. Do upływu terminu składania ofert:  

1. Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty (której integralną część stanowi Wykaz 
parametrów oferowanego pojazdu), stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ każdy 
wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:  
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a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, we 
wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, 

b) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczące braku podstaw 
wykluczenia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, we wzorze stanowiącym 
Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
odpowiednio nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.  

3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten winien określać w 
szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

Ww. dokument należy dołączyć do oferty.  
4. Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt 1.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

6. Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez 
osobę/osoby podpisujące ofertę.  

7. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik.  

8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki 
cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 
II. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert: 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której 
zamieszczono SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - (informacja z 
otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienie.  
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Uwaga:  
- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez 
grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę.  
- Ww. oświadczenie nie będzie brane pod uwagę, jeżeli złożone zostanie przez 
Wykonawcę wraz z ofertą.  
 

III. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy – Pzp: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp).  
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Wykaz dostaw wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 
w tym zakresie. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a) – 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
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uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt. 4 stosuje się.  

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu.  

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 lit. a).  

9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2 
lit. a), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w pkt 1, pkt. 2 i pkt 3 w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty.  

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 1, pkt. 2 i pkt 3, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

13. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

14. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich 
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Zgodnie z wyborem zamawiającego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 
(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje) odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca 
lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki 
e-mail: przetargi@gminaolesnica.pl. 

Ofertę Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty w 
odpowiedzi na wezwanie, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp, art. 26 ust. 3 oraz art. 26 
ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składa w formie pisemnej.  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub skrzynki e-mail, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu lub e-maila w dniu jego nadania 
Zamawiający ma prawo uznać, że dokument wysłany faksem lub e-mailem został 
doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu, 
potwierdzenie przesłania e-maila.  

4. Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - 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, tj. do dnia 22.06.2020 r.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4), lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 4.  

7. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający jednocześnie przekazuje 
wykonawcom, którym, przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie, tj. 
www.bip.gminaolesnica.pl.  

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, o którym 
stanowi art.38 ust 3 ustawy Pzp.  

9. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 
na adres do korespondencji podany w pkt. 1 SIWZ.  

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej, tj.: www.bip.gminaolesnica.pl, chyba, że specyfikacja nie podlega 
udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art.37 ust.5 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio.  

11. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 
www.bip.gminaolesnica.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie, tj.: 
www.bip.gminaolesnica.pl. Przepis ppkt 11 stosuje się odpowiednio.  

mailto:przetargi@gminaolesnica.pl
http://www.bip.gminaolesnica.pl/
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13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielania informacji:  
Mikołaj Mazur, tel. 691-166-546 
Ww. osoba nie jest upoważniona do udzielania wykonawcom informacji w zakresie 
wyjaśniania treści SIWZ. 
 

14. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
      

15. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 
 

16. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wymogi formalne: 
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 

wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ (Formularz oferty wraz z Wykazem 
parametrów oferowanego pojazdu), 

b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane na 
etapie składania ofert, wskazane w niniejszej SIWZ, w tym pełnomocnictwa (jeżeli 
dotyczy), 

c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 
sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i 
wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w 
załącznikach do SIWZ, 

d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
f) oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na 

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; 
g) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, podpisanym odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcę wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę. W przypadku, o którym 
mowa w pkt. 11.III.10 SIWZ, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. Podczas badania i 
oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym; 

h) formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do 
niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę 
upoważnioną; 

i) wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być 
jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e 
ofertę; 

j) upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty; 
k) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, 
pełnomocnictwo określające jego zakres; 

l) pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej 
notarialnie kopii; 
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m) wymagane w postępowaniu dokumenty, składane w kopii, muszą być poświadczone 
„za zgodność z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu odpowiednio 
przez wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawcę w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

n) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem 
(np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko 
podpisującego, 

o) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,  

p) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  

q) informacje zawarte w ofercie, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być 
udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” i 
dołączone do oferty, np. w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych 
informacji zawartych w ofercie) - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.  
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  
Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do 
oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej 
przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja:  

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 
inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,  

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w 
przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.  
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy Pzp.  

r) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 
umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie 
spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.  

2. Opakowanie oferty 
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie; 
b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z 

adresem i nr telefonu oraz opatrzone opisem: Oferta: „Dostawa średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strzelcach”, nie otwierać do 26.06.2020 r. godz. 11.15 lub 
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podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do zamawiającego. 
Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w 
sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

3. Zmiana i wycofanie oferty: 
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

złożoną ofertę. 
b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, 
określonego w niniejszej SIWZ. 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być 
dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, 
pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty" lub 
„Wycofanie oferty". 

d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 
Oleśnica, sekretariat. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 26.06.2020 r. godz. 11.00. 
     Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 

Oleśnica pok. nr 10, w dniu: 26.06.2020 r. o godz. 11.15. 
     Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez 
Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) 
zainteresowani wykonawcy mogą wziąć udział w tym etapie postępowania przetargowego 
i tym samym wejść na teren budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, po uprzednim 
poinformowaniu o celu swojej wizyty. Wykonawcy, biorący udział w otwarciu ofert, ze 
względów bezpieczeństwa wyposażeni zostaną w maseczki ochronne na twarz oraz 
rękawiczki. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

5. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofanie oferty”. Koperty z 
ofertami, których dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała 
tego ich identyfikacja. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

www.bip.gminaolesnica.pl ww. informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z wykonawcami 
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu - art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. 
 

18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy. 
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2. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia będzie służyć do oceny i porównania 
złożonych ofert w zakresie kryterium cena. Cenę w formularzu oferty należy podać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w formularzu oferty powinna 
uwzględniać obowiązujący podatek VAT.  

3. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z analizy specyfikacji oraz wszelkie 
elementy nieprzewidziane, bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.  

 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach 
obcych. Walutą obowiązującą dla przedmiotowego postępowania jest PLN. Wszystkie kwoty 
w ofercie i składanych dokumentach i/lub oświadczeniach powinny być wyrażone w PLN. 

 

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i ich wagami (1% = 1 pkt): 
 

a) Cena (C)    - 60 pkt  
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia – 
podana w „Formularzu oferty”. 
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:  

                           
Cn 

ilość  punktów (C) =  ------ x 60 pkt 
      Cb 

gdzie: 
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych 

przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie badania i 
oceny ofert,  

Cb – cena oferty badanej. 
 

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 
 
b) Okres gwarancji (G)   - 20 pkt  

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
„Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. Liczba punktów, którą 
można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

 
              Gb  

ilość  punktów (G) =  ------------- x 20 pkt 
                                          Gn 

gdzie: 
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym 
etapie badania i oceny ofert,  
Gb – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej 
 
Uwaga: 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. W 
przypadku, gdy  Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji, ocenie 
będzie podlegał okres 36 miesięcy. W przypadku braku zaoferowania przez 
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Wykonawcę okresu gwarancji oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W 
przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące, oferta 
Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja winna obejmować 
pełne miesiące.  
 

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów. 
 
 

c) Typ zawieszenia kabiny (Z)  - 20 pkt  
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
„Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.  
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium:  
- zawieszenie kabiny mechaniczne     – 0 pkt; 
- zawieszenie kabiny pneumatyczne     – 20 pkt. 

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze jednego z powyższych typów zawieszenia, 
oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów. 
 

 
2. Łączna ilość uzyskanych punktów: 

 
 X = C + G + Z 
 
gdzie:  
X  – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę 
C  – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” 
G  – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Okres gwarancji” 
Z  – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Typ zawieszenia kabiny” 
 

 Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. 
 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na danym etapie badania i 
oceny ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny/kosztu i innych kryteriów wskazanych w niniejszej SIWZ.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, 
dotyczących treści złożonych ofert. 

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

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy Pzp, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie : 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty                 
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, w terminie trzech dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgodzi się, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, 
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się, 
zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy Pzp o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. 
poz.2177 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1564); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ppkt.8, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ppkt 8. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa 
na wykonawcy. 

11. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

13. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych.  

14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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21. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej. 
 

22. Informacja o umowie ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zwarcia umowy ramowej. 
 

23. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

7) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1) i 5)–7), na stronie 

internetowej www.bip.gminaolesnica.pl.  
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy, zobowiązany jest do:  
a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy),  

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania 
dokumentu, z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka 
konieczność zaistnieje, 

c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - 
zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów,  

d) złożenia informacji i dokumentów (m.in. NIP, Regon, aktualny KRS lub wydruk z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), dotyczących podmiotów, 
udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - 
(jeżeli dotyczy). 

4. Termin i miejsce podpisania umowy: 
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem 

art.183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób, 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w ppkt.1), jeżeli:  

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,  
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b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp upłynął termin do 
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 
ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze.  

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), 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.1ustawy Pzp.  

5. Umowa, zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ.  
6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1, wysłanym do 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi 
termin podpisania umowy. Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego. Przy 
podpisaniu umowy Wykonawca winien załączyć/ okazać wszystkie dokumenty, które 
bezspornie pozwolą sprawdzić umocowanie do jej podpisania.  

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

 

24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

25. Istotne dla stron postanowienia umowy. 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy - Załącznik Nr 6 do 
niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 
 

26. Informacje dotyczące dialogu technicznego. 

Zamawiający nie przeprowadzał przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
dialogu technicznego. 

 

27. Informacje dotyczące udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 

28. Wymagania dotyczące złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.  

Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. 
 

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie - Pzp przysługują: 

 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

 wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP. 

1. Odwołanie 
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1) 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) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę, 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) odrzucenia oferty odwołującego, 
e) opisu przedmiotu zamówienia, 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3) 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. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5) Odwołujący przesyła kopie 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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8) Na czynności, o których mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2 ustawy. 

9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie (przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej: www.bip.gminaolesnica.pl. 

11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 
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14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą. 

16) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

18) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. 
Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

20) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z 
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

21) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 
ustawy. 

22) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

23) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

24) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

25) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi 
Izby, zgodnie z art. 189-198 ustawy. 

26) Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim 
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed 
otwarciem rozprawy, odwołującemu zawraca się 90% wpisu. 

27) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 
przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

28) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało 
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

29) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 
30) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia. 

2. Skarga 
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
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2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od 
dnia wpływu skargi do sądu. 

 
 
 
Wykaz załączników: 
Formularz oferty – Załącznik Nr 1, 
Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – załącznik Nr 2,  
Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczące braku podstaw 
wykluczenia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – załącznik Nr 3,  
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 
załącznik Nr 4, 
Wykaz dostaw – załącznik Nr 5,  
Projekt umowy – załącznik Nr 6,  
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 7. 
 
 
 
Strzelce, dnia 18.06.2020 r.                 Zatwierdzam:  
                        
     
        Prezes OSP w Strzelcach 
               /-/ Mikołaj Mazur  
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Załącznik Nr 1 

....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 

....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
 
….................................... 
(NIP/PESEL)   

    FORMULARZ   OFERTOWY 
….................................... 
 (tel./fax) 
 
….................................... 
(adres do korespondencji)              
 
       Ochotnicza Straż Pożarna  
       w Strzelcach 

             
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach” oferujemy: 

A)  dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 za cenę ogółem  

brutto: …….……………….…….zł, 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………), 

o parametrach zgodnych z załączonym Wykazem parametrów oferowanego pojazdu, 

B) udzielamy gwarancji na dostawy objęte przedmiotem zamówienia (w tym na podwozie 
samochodu i na zabudowę pożarniczą) na okres  …………… miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego, 

Uwaga: 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. W przypadku, gdy  
Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 36 
miesięcy. W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji oferta 
wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres 
gwarancji niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zaoferowana 
gwarancja winna obejmować pełne miesiące.  

 
C) zawieszenie kabiny: ………………………………………………………………… 

Uwaga: 
Należy podać zaoferowany typ zawieszenia: mechaniczne lub  pneumatyczne. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie wpisze jednego z powyższych typów zawieszenia, oferta Wykonawcy będzie 
podlegała odrzuceniu. 

1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu do składania ofert. 

3) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
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do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego 
obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: 
…………………..……………………………………………………………………………………  
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy)  
 

których wartość bez kwoty podatku wynosi ……… zł (słownie złotych: …………………….)  
(należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)  
Uwaga:  
W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez 
kwoty podatku - Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u 
Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

5) W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego 
postępowania na nr faksu.................................*), adres e-mail ………………………………  
deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer 
faksu lub adres e-mail Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia 
Zamawiającego do uznania, że wysłany faksem/e-mailem dokument został nam 
doręczony w tym dniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Deklarujemy 
jednocześnie zachowanie aktualności wskazanych powyżej danych kontaktowych przez 
cały okres trwania przedmiotowego postępowania.  
*) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu (np. grzecznościowy)  

6) Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie 
przedkładamy w załączeniu do oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 16.1q) SIWZ (jeżeli 
dotyczy).  

7) Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części 
przedmiotowego zamówienia podwykonawcom: ………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………….…………. 
(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę (jeżeli 
dotyczy)  
Uwaga:  
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z 
zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.  
 
ponadto podaję:……………………………………………………………………………………  

(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców 
 

8) Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam/y, że będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Uwaga:  
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w 
oświadczeniach stanowiących załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego 
zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące dla Zamawiającego.  
Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty. 

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.*)  
*) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia Wykonawca nie składa np. przez jego 
wykreślenie. 

10) Oświadczamy, że Autoryzowana Stacja Obsługi producenta oferowanego podwozia 
samochodu znajduje się w odległości ……..….. km od siedziby Zamawiającego. 
Uwaga: Maksymalnie do 200 km od siedziby Zamawiającego. 

11) Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*.  
12) Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy wyznaczamy: 

…........................................................................................................................................ 
13) Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron.  
14) Załącznikami do niniejszej oferty są:  

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

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

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

 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby/osób upoważnionej/ych do  
  reprezentowania wykonawcy  

 
*)   Należy przekreślić jeżeli nie dotyczy. 
**) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: 
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
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Załącznik do Formularza oferty 
....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 

....................................... 
(siedziba wykonawcy) 

 

Wykaz parametrów oferowanego pojazdu 
 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach 
 

LP Wymagania minimalne zamawiającego 
Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje 

wykonawcy 

I Wymagania podstawowe  

1.1 Pojazd powinien spełniać 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 z późniejszymi zmianami). 

 

1.2 Pojazd powinien spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do 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. z 2010 
r. Nr 85, poz. 553). 

 

1.3 Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2.  
1.4 Pojazd musi posiadać: ważne 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 wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z dnia 2010 r. Nr 85, poz. 553).  Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w 
Józefowie ważne na dzień składania ofert. 

 

1.5 Pojazd powinien posiadać komplet dokumentów do rejestracji samochodu, spełniając wymagania 
polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą „Prawo o ruchu 
drogowym”. 

 

II Podwozie z kabiną  
2.1 Podwozie samochodu fabrycznie nowe - rok produkcji 2020. Podać markę i typ.  
2.2 Maksymalna wysokość pojazdu 330 cm. 

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, 

pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.  
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2.3 Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu 

uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. 

Głośnik lub głośniki o mocy  min. 100 W 

Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min 2 szt.: 

- na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED 2, 

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, 

- „fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki 

autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED 

połączone z sygnalizacją świetlną samochodu, 

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.  

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. 

 

2.4 Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera 

przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. 

 

2.5 W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem 

przewoźnym. 

 

2.6 Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210kW. Silnik spełnia wymogi 

odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.  

Podać parametry oferowanego pojazdu. 

 

2.7 Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca. 

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może 

przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. 

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 

 

2.8 Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: 

- międzyosiowego, 

- osi tylnej, 

- osi przedniej, 

- na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze. 

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, 

stabilizator przechyłów. 

 

2.9 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 

(siedzenia przodem do kierunku jazdy). 

Należy podać typ zawieszenia kabiny (parametr punktowany): 

Mechaniczne - 0 punktów 

Pneumatyczne - 20 punktów 

 

2.10 Kabina wyposażona w: 

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
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- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 

- wywietrznik dachowy, 

- klimatyzację, 

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 

- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, 

- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, 

- lusterko rampowe - dojazdowe przednie, 

- lusterka zewnętrzne podgrzewane, 

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, 

- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, 

- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, 

- radio samochodowe z odtwarzaczem CD, 

- podest z wyłącznikiem pod radiostacje, latarki (sprzęt zamawiającego) 

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, 

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp 

międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz 

alfanumeryczny min. 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną 

radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. 

Kabina wyposażona dodatkowo w: 

- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, 

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas 

hamowania. 

2.11 Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: 

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 

- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, 

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 

- sterowanie zraszaczami,   

- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy, 

- kontrolka włączenia autopompy, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

- wskaźnik niskiego ciśnienia. 

 

2.12 Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, 

odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. 

Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 
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2.13 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 energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 

 

2.14 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.  

2.15 Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.  

2.16 Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z 

przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi 

kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w 

momencie rozruchu silnika. 

 

2.17 Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 

dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 

 

2.18 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako 

sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania. 

 

2.19 Kolorystyka:  

- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, 

- błotniki i zderzaki - białe,  

- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. 

 

2.20 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot 

spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. 

 

2.21 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w 

temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. 

 

2.22 Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.  

2.23 Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.  

2.24 Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz 

przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 

godzin podczas postoju. 

 

2.25 Pojazd wyposażony w system ABS.  

2.26 Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.  

2.27 Ogumienie – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.  
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2.28 Prześwity: 

Prześwit pod osiami min. 360 mm 

Poza osiami min. 360 mm 

Podać parametry oferowanego pojazdu. 

 

2.29 Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce 
uzgodnić z zamawiającym). Nie wymaga się stałego zamocowania. 

 

2.30 Pojazd wyposażony w: 
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, 
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i z tyłu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać 
obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu. 

 

III  Zabudowa pożarnicza  
3.1 Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. 

Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane z 
blachy aluminiowej lub kompozytów. 

 

3.2 Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową 
o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z 
kompozytu. 

 

3.3 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję 
(wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia 
wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami  na drabinę wysuwną z 
podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt 
dostarczony przez zamawiającego. 

 

3.4 Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i 
regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka 
do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym 
przez zamawiającego). 

 

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

3.6 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. 
Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej. 
Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). 

 

3.7 Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni 
w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane 
poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 
mm. 

 

3.8 Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wykonanymi z 
anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym,  wyposażonymi w zamki zamykane 
na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. 
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 

 

3.9 Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu 
umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane 
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siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane  blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, 
uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie 
kierowcy. 

3.10 Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz 
podesty wysuwane 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp. 

 

3. 11 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie 
po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy. 

 

3.12 Pojazd  wyposażony w:  
- listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,  
- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, 
- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, 
- oświetlenie  typu  LED umieszczone  nad drzwiami  wyjściowymi  kabiny  załogi. 

 

3.13 Szuflady, podesty i wysuwane tace  automatycznie blokowane  w pozycji zamkniętej i otwartej oraz 
posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem / wypadaniem z prowadnic. 

 

3.14 Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadające 
oznakowanie ostrzegawcze. 

 

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

 

3.16 Zbiornik wody o pojemności min.3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w 
oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed 
wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiadający otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. 

 

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

 

3.18 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami 
żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego 
producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przez zamarzaniem w 
temperaturach do -25 oC.  

 

3.19 Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 2800l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 
1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min .400 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa.  

 

3.20 Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.  

3.21 Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze 
zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości 
ssania 1,5 m. 

 

 3.22 Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości 
węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym 
(dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać 
podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej 
skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. 
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3.23 Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. 
Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.  

 

3.24 Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych 
lub do celów gaśniczych: 
- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,  
- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, 
- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla 
zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, 
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów 
odcinających. 

 

3.25 Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: 
- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach,  
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 
- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. 

 

3.26 Autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu.  
3.27 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. 

 

3.28 W przedziale autopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-
sterownicze pracy pompy: 

 manowakuometr, 

 manometr niskiego ciśnienia, 

 manometr wysokiego ciśnienia, 

 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody 
umieszczony w kabinie kierowcy), 

 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka 
pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), 

 miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

 regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

 włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, 

 licznik motogodzin pracy autopompy, 

 wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, 

 sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością 
ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, 

 sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia 
na sterowanie ręczne, 

 schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, 

 głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie 
umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. 

 

3.29 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. 
Instalacja napełniania posiadająca konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze 
zbiornika.   
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3.30 Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 
3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 

 

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

 

3.32 Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch 
zaworów. 

 

3.33 Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane 
elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy 
ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujące bezpieczną 
eksploatację pompy. 

 

3.34 Maszt oświetleniowy: 
- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia 
lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy 
min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na 
którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania 
reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i 
reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku 
Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz 
drabiną. 

 

IV Wyposażenie:  

4.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz 
oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer 
operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). 

 

4.2 Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co 
najmniej 27 m wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu 
przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania 
elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie 
przeciążenia wyciągarki. 

 

4.3 Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania 
sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu. 

 

4.4 Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik 
hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. 

 

V Ogólne  

5.1 Gwarancja min. 24 miesiące.  
5.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz 

z pojazdem w języku polskim. 
 

5.3 Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu: 

 Karta pojazdu, 

 Wyciąg z homologacji pojazdu, 

 Badanie techniczne. 
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            …………….……. , dnia ………….……. r.  
                (miejscowość)          ………………………………………… 

                                                                                        podpis osoby/osób upoważnionej/ych do  
                    reprezentowania wykonawcy  

 
 
UWAGA 
 Wypełniony i podpisany załącznik należy bezwzględnie dołączyć do oferty. 

 Prawą stronę tabeli należy wypełnić używając słów „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  podania opisu określonych 
parametrów, należy wpisać oferowane konkretne rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z 
w/w pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP). 

 W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany sprzęt posiada parametry 
co najmniej równoważne z wymaganymi. 

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania 
techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego 
samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. 
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Załącznik Nr 2 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa  
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach”, oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
..…………………………………………………………………………………………………………, 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                           (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  
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Załącznik Nr 3  

…………………………………… 
 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa  
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach”, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy Pzp. 

 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
[zastosować jeżeli dotyczy] 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:  
……………………………………………………………………………………  
  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]  

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………………….........................….……  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  
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Załącznik Nr 4 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI ODRĘBNE OFERTY 

W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa  średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzelcach”, oświadczam, co następuje: 
 
 

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2019, poz. 369, 1571 i 1667); 

 należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2019, poz. 369, 1571 i 1667); 

 

Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

L.p. Nazwa podmiotu(firma), adres/siedziba 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

(…) 
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W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące, miedzy wykonawcami należącymi do 
tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). 
 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  

 
*) - należy przekreślić, jeżeli nie dotyczy 

 
Uwaga: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23. 
Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
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Załącznik Nr 5 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

 
WYKAZ DOSTAW 

 
wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 
 
L.p. Nazwa przedmiotu 

(charakterystyka 
dostawy 

uwzględniająca zapis  
pkt. 10 SIWZ) 

Całkowita 
wartość 

dostawy brutto 
 

Nazwa i adres 
wykonawcy, który 

ją realizował 
- w przypadku, gdy 

Wykonawca 
składający ofertę 

polega na wiedzy i 
doświadczeniu 

innego podmiotu-
dane tego podmiotu 

(Uwaga pkt 3) 

Daty 
wykonania: 
(rozpoczęcie- 
zakończenie) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

dostawa 
została 

wykonana 
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Uwaga:  
1. Należy załączyć dowody, potwierdzające, czy wskazane dostawy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r.  
    (miejscowość)      ………………………………………… 

                                                                                    podpis osoby  upoważnionej do  
  reprezentowania wykonawcy  

 

 
 
Uwaga!  
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, (Dz.U. poz. 1126) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OSP.PN.1.2020 
 

 

46 

 
Załącznik Nr 6 

 
PROJEKT UMOWY 

Uwaga: projekt umowy zawiera dane, które zostaną doprecyzowane po wyborze oferty. 

 
W dniu ……………… w Strzelcach pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Strzelcach, 
Strzelce 14, 28-220 Oleśnica, zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 
 
………………………………………………………………………. 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………… 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

      § 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzelcach. 

2. Przedmiotem  umowy jest wykonanie dostawy w oparciu o SIWZ oraz ofertę Wykonawcy         
z przetargu  nieograniczonego z dnia …….., które stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Zmiany dotyczące parametrów technicznych przedmiotu umowy są dopuszczalne  
w sytuacjach gdy dany element wyposażenia posiada lepsze parametry techniczne niż 
wymagane przez Zamawiającego,  a nie powoduje to zwiększenia zapłaty za przedmiot 
umowy należnej Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji 
niniejszej  umowy  i że przedmiot umowy określony w ust. 1. nie jest obciążony  prawami 
osób trzecich. 

5. Przedmiotem umowy jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach o cechach: 
marka   -   
typ   -  
pojemność silnika -  
moc silnika - 
dopuszczalna masa całkowita -   
rok produkcji -  
nr identyfikacyjny -  
nr silnika   -  
liczba miejsc -  
zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć  i dokonać przeniesienia na Zamawiającego  

prawa własności przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 5.      
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§ 2 
1. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy w terminie do dnia 20 listopada              

2020 r. 
2. Wraz z przedmiotem umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy: 

a) instrukcję obsługi w języku polskim samochodu/ zabudowy pożarniczej                                
i zainstalowanych urządzeń. 

b) karty gwarancyjne samochodu/ zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń. 
c) aktualne badania techniczne pojazdu, 
d) świadectwa homologacji, 
e) książkę serwisową, 
f) warunki realizacji serwisu gwarancyjnego, 
g) kartę pojazdu oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu oraz 

prawidłowego wprowadzenia go do obrotu, 
h) wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi dla oferowanego pojazdu dla podwozia, 

znajdujących się nie dalej jak 200 km od siedziby Zamawiającego, 
i) Certyfikaty, Deklaracje zgodności - alternatywnie wystawione zgodnie z  Polskimi 

Normami: PN-EN 1846 – 1 oraz  PN-EN 1846-2 lub równoważnymi, 
j) Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie, ważne na dzień 

składania oferty.  
3. Samochód ratownictwa technicznego w chwili odbioru przez przedstawiciela 

Zamawiającego będzie posiadał pełen zbiornik paliwa. 
4. Samochód w chwili odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego będzie posiadał pełne 

zbiorniki wody, środka pianotwórczego, oraz ewentualnie dodatków potrzebnych do 
prawidłowego użytkowania pojazdu. 

5. Samochód w chwili odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego będzie posiadał  
wyposażenie zaoferowane w ofercie Wykonawcy. 

 
§ 3 

     W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia  
Zamawiającego w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia o:  
1) zmianie nazwy lub siedziby Wykonawcy, pod rygorem uznania za doręczone skutecznie 

wszelkich pism skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy na dotychczasowy 
adres, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  
3) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
4) ogłoszeniu likwidacji lub upadłości Wykonawcy, 
5) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę. 

 
§ 4 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją niniejszej umowy będzie pełnić: 
............... 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnić 
……………………………………….. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: 
- netto: ............................................ zł, 
  (słownie złotych: …………………………………………………………………………………) 
- VAT: ............................................. zł, 

     (słownie złotych: ………………………………………………………………………………...) 
- brutto: ............................................zł,   
   (słownie złotych: …………………………………………………………………………..……) 

2. Wyżej wymieniona kwota nie może ulec wzrostowi. 
3. Jako walutę płatności przyjmuje się PLN. 
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4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu protokolarnego odbioru bezusterkowego 
pojazdu wraz z wyposażeniem zgodnym z ofertą Wykonawcy na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata za przedmiot niniejszej Umowy następuje z chwilą 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe zastosowanie i naliczenie stawki 
podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych  
z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego 
oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron 
umowy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy będzie spełniać wszelkie parametry 
techniczne określone w załączniku nr 7 do SIWZ, który jest integralną częścią umowy. 

2. Wykonawca, pisemnie zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej dwu dniowym 
wyprzedzeniem o dacie planowanego odbioru pojazdu. Zamawiający zobowiązuje się do 
przystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie oraz wskaże 
osoby, które zostaną przeszkolone przez Wykonawcę w ramach ceny określonej w § 5 
umowy. 

3. Odbiór techniczno-jakościowy pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy nie później 
niż w terminie określonym w § 2  niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany pojazdu na 
wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 
usterkach, podpisany przez obie strony. Powyższy zapis nie narusza postanowień 
dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

6. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu ratowniczo - gaśniczego, odbędzie 
się w dniu odbioru przedmiotu umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu 
obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony 
w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie 
Strony umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje objęcie przedmiotu umowy pełnym serwisem gwarancyjnym oraz 
zobowiązuje się do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnie z 
instrukcją obsługi producenta pojazdu. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji (tj. koszty 
napraw lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad – w tym koszty 
robocizny i części zamiennych).  

3. Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją dotyczące zarówno podwozia, nadwozia, 
jak i zabudowy pożarniczej przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego przez 
autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia pojazdu 
wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w 
innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu pojazdu  w obydwie strony oraz 
pozostałe koszty wynikłe z powodu usterek oraz wymaganych przeglądów. 

4. Wykonawca udziela zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na przedmiot 
zamówienia (min. 24 miesiące), w tym: gwarancji na podwozie samochodu i na zabudowę 
pożarniczą. 

5. Okres gwarancji o którym mowa w ust. 4 ulega przedłużeniu o czas odpowiadający 
okresom napraw. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia wad/awarii 
przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia, 
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natomiast czas naprawy nie powinien przekraczać 14 dni od momentu przejęcia 
przedmiotu umowy do naprawy. 

7. Jeśli po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu wchodzącego w skład 
pojazdu (pojazd bazowy, zabudowa) będzie on nadal wadliwy, Wykonawca zobowiązany 
jest wymienić element na nowy wolny od wad. 

8. Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi 
zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niedostarczenie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy –  w wysokości 20% kwoty 
brutto określonej w § 5 ust.1 umowy; 

2) w przypadku opóźnienia dostawy – 0,5% kwoty brutto określonej w § 5 ust.1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia; 

3) w przypadku opóźnienia w podjęciu działań w celu usunięcia wad/awarii – 0,3% kwoty 
brutto określonej w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad/usterek w terminie określonym w § 7 ust. 6 i 
ust. 7 umowy – 0,3% kwoty brutto określonej w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Przy zapłacie należności za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający potrąci 
ewentualne kary umowne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy określone w umowie kary umowne nie pokryją 
rzeczywiście wyrządzonej szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę  umowy. 

 
§ 9 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli: 
1) Wykonawca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią, nie uzyskawszy na to 

pisemnej zgodę Zamawiającego, lub wykonywana jest przez podmioty niepodane 
przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym; 

2) Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności  gdy 
Wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia w sposób przewidziany niniejszą  
umową; 

3) Wykonawca utracił uprawnienia konieczne do realizacji niniejszej umowy; 
4) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub jego likwidacja, albo gdy Wykonawca  

zawiesi działalność. 
2. Zamawiający może przed natychmiastowym rozwiązaniem umowy w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, wezwać Wykonawcę do usunięcia ww. 
uchybień. Jeżeli Wykonawca uczyni zadość żądaniom Zamawiającego, Zamawiający 
może odstąpić od rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Powyższe uprawnienia 
służą wyłącznie Zamawiającemu i nie mogą stanowić przedmiotu jakiegokolwiek 
roszczenia Wykonawcy.  

 
§ 10 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy, strony mają 
obowiązek wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, przedstawiając drugiej 
stronie swoje roszczenia na piśmie. 

2. Do roszczeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, należy ustosunkować się w 
ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania ich na piśmie. Odpowiedź na ww. roszczenia 
powinna mieć formę pisemną. 

3. W przypadku istnienia rozbieżności w stanowiskach obu stron, mimo uprzednio podjętego 
postępowania, o którym mowa w ustępach poprzedzających, każda ze stron może 
wystąpić na drogę postępowania sądowego celem ich rozstrzygnięcia. 
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4. Do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest Sąd właściwy 
według  siedziby Zamawiającego. 

 
§11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 
1) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na jego pisemny 
uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 
wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego 
zawiniona,  

b) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

2) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku 
zmiany urzędowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany. 

2. Warunki zmian: 
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 
b) uzasadnienie zmian, 
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy szczególne. 

 
§ 13 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
  
 
 WYKONAWCA :                           ZAMAWIAJĄCY: 
…………………………………….                                         ………………………………. 
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     Załącznik Nr 7 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach 
 
Nazwa zamówienia: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzelcach” 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
34144210 – 3 - Wozy strażackie 
34114000 – 9 - Pojazdy specjalne 
34114110 – 3 - Pojazdy ratownicze 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach wraz z wszelkimi 
kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 
 
Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 
4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach: 
 

LP Wymagania minimalne zamawiającego 

I Wymagania podstawowe 

1.1 Pojazd powinien spełniać 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 z późniejszymi zmianami). 

1.2 Pojazd powinien spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do 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. z 2010 
r. Nr 85, poz. 553). 

1.3 Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 

1.4 Pojazd musi posiadać: ważne 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 wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z dnia 2010 r. Nr 85, poz. 553).  Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w 
Józefowie ważne na dzień składania ofert. 

1.5 Pojazd powinien posiadać komplet dokumentów do rejestracji samochodu, spełniając wymagania 
polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą „Prawo o ruchu 
drogowym”. 

II Podwozie z kabiną 

2.1 Podwozie samochodu fabrycznie nowe - rok produkcji 2020.  

2.2 Maksymalna wysokość pojazdu 330 cm. 

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, 

pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.  

2.3 Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu 

uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. 

Głośnik lub głośniki o mocy  min. 100 W 

Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min 2 szt.: 

- na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED 2, 

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, 

- „fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki 

autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED 

połączone z sygnalizacją świetlną samochodu, 

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.  

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. 

2.4 Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera 
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przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. 

2.5 W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem 

przewoźnym. 

2.6 Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210kW. Silnik spełnia wymogi 

odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.  

2.7 Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca. 

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może 

przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. 

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 

2.8 Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: 

- międzyosiowego, 

- osi tylnej, 

- osi przedniej, 

- na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze. 

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, 

stabilizator przechyłów. 

2.9 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 

(siedzenia przodem do kierunku jazdy). 

Typ zawieszenia kabiny (parametr punktowany): 

Mechaniczne - 0 punktów 

Pneumatyczne - 20 punktów 

2.10 Kabina wyposażona w: 

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 

- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 

- wywietrznik dachowy, 

- klimatyzację, 

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 

- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, 

- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, 

- lusterko rampowe - dojazdowe przednie, 

- lusterka zewnętrzne podgrzewane, 

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, 

- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, 

- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, 

- radio samochodowe z odtwarzaczem CD, 

- podest z wyłącznikiem pod radiostacje, latarki (sprzęt zamawiającego) 

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, 

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp 

międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz 

alfanumeryczny min. 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną 

radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. 

Kabina wyposażona dodatkowo w: 

- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, 

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas 

hamowania. 

2.11 Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: 

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 

- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, 

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 

- sterowanie zraszaczami,   

- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy, 

- kontrolka włączenia autopompy, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

- wskaźnik niskiego ciśnienia. 
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2.12 Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, 

odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. 

Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 

2.13 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 energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 

2.14 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. 

2.15 Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. 

2.16 Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z 

przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi 

kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w 

momencie rozruchu silnika. 

2.17 Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 

dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 

2.18 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako 

sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania. 

2.19 Kolorystyka:  

- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, 

- błotniki i zderzaki - białe,  

- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. 

2.20 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot 

spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. 

2.21 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w 

temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. 

2.22 Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 

2.23 Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. 

2.24 Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz 

przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 

godzin podczas postoju. 

2.25 Pojazd wyposażony w system ABS. 

2.26 Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. 

2.27 Ogumienie – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. 

2.28 Prześwity: 

Prześwit pod osiami min. 360 mm 

Poza osiami min. 360 mm 

2.29 Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce 
uzgodnić z zamawiającym). Nie wymaga się stałego zamocowania. 

2.30 Pojazd wyposażony w: 
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, 
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i z tyłu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać 
obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu. 

III  Zabudowa pożarnicza 

3.1 Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. 
Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane z 
blachy aluminiowej lub kompozytów. 

3.2 Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową 
o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z 
kompozytu. 

3.3 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję 
(wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia 
wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami  na drabinę wysuwną z 
podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt 
dostarczony przez zamawiającego. 
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3.4 Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i 
regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka 
do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym 
przez zamawiającego). 

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

3.6 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. 
Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej. 
Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). 

3.7 Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni 
w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane 
poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 
mm. 

3.8 Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wykonanymi z 
anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym,  wyposażonymi w zamki zamykane 
na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. 
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 

3.9 Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu 
umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane 
siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane  blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, 
uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie 
kierowcy. 

3.10 Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz 
podesty wysuwane 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp. 

3. 11 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie 
po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy. 

3.12 Pojazd  wyposażony w:  
- listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,  
- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, 
- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, 
- oświetlenie  typu  LED umieszczone  nad drzwiami  wyjściowymi  kabiny  załogi. 

3.13 Szuflady, podesty i wysuwane tace  automatycznie blokowane  w pozycji zamkniętej i otwartej oraz 
posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem / wypadaniem z prowadnic. 

3.14 Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadające 
oznakowanie ostrzegawcze. 

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

3.16 Zbiornik wody o pojemności min.3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w 
oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed 
wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiadający otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. 

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

3.18 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami 
żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego 
producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przez zamarzaniem w 
temperaturach do -25 oC.  

3.19 Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 2800l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 
1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min .400 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa.  

3.20 Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 

3.21 Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze 
zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości 
ssania 1,5 m. 

 3.22 Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości 
węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym 
(dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać 
podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej 
skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. 

3.23 Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. 
Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.  

3.24 Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych 
lub do celów gaśniczych: 
- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,  
- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, 
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- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla 
zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, 
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów 
odcinających. 

3.25 Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: 
- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach,  
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 
- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. 

3.26 Autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu. 

3.27 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. 

3.28 W przedziale autopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-
sterownicze pracy pompy: 

 manowakuometr, 

 manometr niskiego ciśnienia, 

 manometr wysokiego ciśnienia, 

 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody 
umieszczony w kabinie kierowcy), 

 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka 
pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), 

 miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

 regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

 włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, 

 licznik motogodzin pracy autopompy, 

 wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, 

 sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością 
ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, 

 sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia 
na sterowanie ręczne, 

 schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, 

 głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie 
umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. 

3.29 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. 
Instalacja napełniania posiadająca konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze 
zbiornika.   

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

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

3.32 Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch 
zaworów. 

3.33 Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane 
elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy 
ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujące bezpieczną 
eksploatację pompy. 

3.34 Maszt oświetleniowy: 
- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia 
lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy 
min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na 
którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania 
reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i 
reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku 
Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz 
drabiną. 

IV Wyposażenie: 

4.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz 
oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer 
operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). 

4.2 Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co 
najmniej 27 m wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu 
przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania 
elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie 
przeciążenia wyciągarki. 

4.3 Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania 
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sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu. 

4.4 Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik 
hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. 

V Ogólne 

5.1 Gwarancja min. 24 miesiące. 

5.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz 
z pojazdem w języku polskim. 

5.3 Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu: 

 Karta pojazdu, 

 Wyciąg z homologacji pojazdu, 

 Badanie techniczne. 

 
Zaoferowany samochód musi spełniać wymagania: 
a) polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym; 
b) wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do 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. 2010 r., Nr 85, poz. 553); 

c) posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie, ważne na 
dzień składania oferty; 

d) norm PN-EN 1846-1 oraz  PN-EN 1846 - 2 lub równoważne w zakresie odpowiednim do 
przedmiotu  zamówienia; 

e) normy Euro 6, tj.: emisja tlenków azotu, emisja tlenków węgla, emisja cząstek stałych oraz 
emisja węglowodorów; 

f) autoryzowana stacja obsługi oferowanego podwozia samochodu musi być zlokalizowana 
maksymalnie do 200 km od siedziby Zamawiającego; 

a) okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. 
Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie może wyłączyć uprawnień 
gwarancyjnych przyznanych przez producenta samochodu. 
 

Samochód ratownictwa technicznego w chwili odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego 
będzie posiadał pełen zbiornik paliwa. 
Samochód w chwili odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego będzie posiadał pełne 
zbiorniki wody, środka pianotwórczego, oraz ewentualnie dodatków potrzebnych do 
prawidłowego użytkowania pojazdu. 
Samochód w chwili odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego będzie posiadał  
wyposażenie zaoferowane w ofercie Wykonawcy. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi 
samochodu w siedzibie Wykonawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
 
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i 
mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do 
zamocowania dostarczy Zamawiający. 
 
Ilekroć w SIWZ, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy 
systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak 
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż 
zaproponowany. Wszystkie użyte w SIWZ, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, 
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do 
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na 
producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający 
traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia 
potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny 
posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie 
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gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być 
gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”.  
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w 
SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.  
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych 
ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w niniejszej SIWZ.  
 
 


