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Fałków, dn.25.06.2020r 
ZP.271.1.2020.OSP 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
z dnia 25.06.2020 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartos ci zamo wienia mniejszej niz  kwoty 
okres lone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamo wien  
publicznych 

na 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla OSP Fałków” 
 

ROZDZIAŁ I  
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Obowiązujące uregulowania prawne 
Do udzielenia przedmiotowego zamo wienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamo wien  publicznych (t.j. Dz. U. z  2019r., poz. 1843 ze zm. – dalej: ustawa Pzp), oraz akty wykonawcze 
wydane na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych ustawą do czynnos ci podejmowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawco w, w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
Postępowanie o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzi się w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 
ustawy Pzp 
Informacja z art.13.RODO  
Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamo wienia publicznego. W związku z powyz szym Zamawiający 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 oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuje, z e:  

 administratorem danych osobowych  jest  Gmina Fałko w, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałko w 
 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Pan stwo kontaktowac  się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamo wienia publicznego pn. „Zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  OSP Fałków” 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, kto rym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakon czenia postepowania o udzielenie zamo wienia 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposo b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 
− na podstawie art. 18 RODO prawo z ądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzez eniem przypadko w, o kto rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, z e przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz  

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:inspektor@cbi24.pl
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1. ZAMAWIAJĄCY: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie 

Fałków, Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków 

NIP: 6581896448 

REGON: 292693761 

KRS: 0000173475 

adres e-mail: grzegorz.zganiacz59@gmail.com 

 

Strona www na której będą umieszczane informacje wymagane ustawą Pzp: 

http://www.bip.falkow.pl/ zakładka Przetargi 
 
2. Osoby upoważnione do kontaktów 
Kontaktowanie się Wykonawco w z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego odbywa się na zasadach okres lonych w Pzp, tzn. przy 
zachowaniu formy pisemnej okres lonej w art. 9 ustawy Pzp z zastrzez eniem wyjątko w okres lonych  
w punkcie 4 SIWZ.   
 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Paweł Pękala, 

w poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 15:00, Tel: 44 7873535, fax. 44 7873506,  

adres e-mail: gmina.falkow@wp.pl 
  
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
Zamawiający informuje, z e os wiadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje powinny byc  
przekazywane pisemnie z zastrzez eniem, z e Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą  
poczty elektronicznej e-mail przy przekazywaniu następujących dokumento w:  
pytania i wyjas nienia oraz inne informacje dotyczące tres ci SIWZ oraz ogłoszenia o zamo wieniu, 
1) zmiany tres ci SIWZ, 
2) wniosek o wyjas nienie i wyjas nienia tres ci oferty, 
3) wniosek o wyjas nienie i wyjas nienia dotyczące os wiadczen  i dokumento w, o kto rych mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, 
4) wezwan  kierowanych do Wykonawco w na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, oraz 3, 3a i 4 ustawy Pzp; 
5) wniosek o udzielenie wyjas nien  dotyczących elemento w oferty mających wpływ na wysokos c  ceny lub 

kosztu oraz odpowiedz  Wykonawcy, 
6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, 
7) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodnos ci oferty ze SIWZ, 

niepowodujących istotnych zmian w tres ci oferty, 
8) os wiadczenie Wykonawcy w kwestii wyraz enia zgody / nie wyraz enie zgody na poprawienie innych 

omyłek polegających na niezgodnos ci oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w tres ci oferty, 
9) wniosek Zamawiającego o wyraz enie zgody na przedłuz enie terminu związania ofertą oraz odpowiedz  

Wykonawcy, 
10) os wiadczenie Wykonawcy o przedłuz eniu terminu związania ofertą,   
11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, kto rzy zostali z postępowania 

wykluczeni i wykonawcach, kto rych oferty zostały odrzucone, 
12) zawiadomienie o uniewaz nieniu postępowania, 
13) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawco w na podstawie art. 181 ustawy Pzp. 
 
5.  Sposób prowadzenia korespondencji z Zamawiającym 
Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania przesyłaną lub doręczaną 
Zamawiającemu nalez y kierowac  na email: gmina.falkow@wp.pl lub do Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. 
Zamkowa 1A, 26-260 Fałko w z dopiskiem „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Fałków”, znak: ZP.271.1.2020.OSP 

 
6.  Zebranie Wykonawców 
      Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawco w.  
7.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
1) Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjas nien  niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie po z niej niz  do kon ca 
dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

http://www.bip.falkow.pl/
mailto:gmina.falkow@wp.pl
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2) Jez eli wniosek, o kto rym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złoz enie lub będzie 
dotyczył udzielonych wyjas nien , Zamawiający moz e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek bez 
rozpoznania. 

3) Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosko w, o kto rych 
mowa w ppkt 1.  

4) Tres c  zapytan  (wniosko w o wyjas nienie SIWZ) wraz z wyjas nieniami Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom, kto rym przekazał SIWZ bez ujawniania z ro dła zapytania oraz udostępnia na stronie 
internetowej http://www.bip.falkow.pl/ zakładka Przetargi 

 
8.   Zmiana SIWZ 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 

2) Jez eli w wyniku zmiany tres ci SIWZ nieprowadzącej do zmiany tres ci ogłoszenia o zamo wieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuz a termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawco w, kto rym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację 
na stronie internetowej, jez eli SIWZ udostępniana jest na tej stronie. 

 
ROZDZIAŁ II  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamo wienia jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków” 
Wymagania ogólne dla samochodu: 

a) Pojazd musi spełniać wymagania techniczno użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002 ze 

zmianami) oraz wymagania opisane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych 

 i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, a także mienia,  

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 

553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. 

b) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań 

dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110), wraz  

z przepisami wykonawczymi do ustawy 

− Rozporządzeniami Ministrów : Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz 

Sprawiedliwości z dnia w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do 

celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej 

 i straży pożarnej (Dz.U.2019.594)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. poz 2022 ze zmianami) 

         c)    Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie starszy 

niż 2020rok.  

          

Szczegółowe minimalne parametry jakie oferowany pojazd musi spełniać zawarte są w zał nr 8 do SIWZ  

 

2. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla 

samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych dla 

wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane 

dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi  w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające 

rejestrację pojazdu przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie zamawiającego udokumentować spełnienie wymagań 

technicznych przez oferowany pojazd określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji  Technicznej. 

4. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedany samochód oraz na elementy mechaniczne, zabudowę  

i wyposażenie pożarnicze na okres minimum 24 miesięcy (okres gwarancji jest dodatkowym kryterium oceny ofert) 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla pojazdu, jest załącznikiem 

do niniejszej SIWZ. 
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6. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z: 

a) Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

b) Gminy Fałków 

7. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje 

uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie dla realizacji dostaw zastosowanie produktów 

równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 

Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry techniczne produktu 

wskazanego z nazwy handlowej. 

8. Jeżeli w opisach występują normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub 

systemy referencji technicznych należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.  

W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne z opisywanymi. 

9. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

 

Nazwa i kod zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
Oznaczenie przedmiotu zamo wienia według Wspo lnego Słownika Zamo wien  Publicznych – kod CPV:  
34144210-3 – Wozy strażackie 

 

10. Termin wykonania zamówienia: do 04.12.2020r. 
11. Zamawiający nie dopuszcza moz liwos c  składania ofert częs ciowych. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje moz liwos ci udzielenia zamo wienia o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 
ustawy Pzp. 
14. Zamawiający nie zamierza zawierac  umowy ramowej. 
15. Zamawiający nie zamierza zastosowac  aukcji elektronicznej. 
16. Zamawiający nie zamierza ustanowic  dynamicznego systemu zakupo w. 
 

ROZDZIAŁ III 
PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1. Podstawy wykluczenia 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który; 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp oraz 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnien  do prowadzenia 
okres lonej działalnos ci zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepiso w: 

2. W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, warunek okres lony  
w pkt 1 ppkt a) powinien spełniac  kaz dy z wykonawco w natomiast warunki okres lone w pkt 1 ppkt b) 
winien spełnic  co najmniej jeden Wykonawca.  
3. Na potwierdzenie okolicznos ci o których mowa w pkt 1, Wykonawca winien złoz yc  os wiadczenia  
i dokumenty okres lonych w Rozdziale IV pkt 1  SIWZ. 
4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie ustala warunku w zakresie kompetencji lub uprawnien  do prowadzenia okres lonej 
działalnos ci zawodowej. 
5. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 
Zamawiający nie ustala warunku w zakresie kompetencji lub uprawnien  do prowadzenia okres lonej 
działalnos ci zawodowej. 
6. Zdolność techniczna i zawodowa. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jez eli 
okres prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamo wienie 
polegające na dostawie fabrycznie nowego s redniego samochodu ratowniczo – gas niczego  o wartos ci  
min. 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).  
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoz onego os wiadczenia - Wykaz 
wykonanych dostaw oraz załączonych dowodów (referencji, poświadczeń itp.). 
7. Ocena spełnienia warunko w udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoz one przez 
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu os wiadczenia oraz dokumenty wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
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ROZDZIAŁ IV 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Wymagane dokumenty. 
1) Wykonawca w celu wykazania wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o kto rych 

mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt a) ma obowiązek złoz yc  wraz z ofertą stosowne os wiadczenie. 
2) Wykonawca w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, z e spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o kto rych mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt b) ma obowiązek złoz yc  wraz z ofertą stosowne 
os wiadczenie. 

3) Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, przed udzieleniem zamo wienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
kto rego oferta została najwyz ej oceniona do złoz enia w wyznaczonym terminie, nie kro tszym niz  5 dni, 
aktualnych na dzien  złoz enia os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających okolicznos ci o kto rych 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania okolicznos ci  
o kto rych mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt b)  na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek złoz yc :  

a) odpis z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci gospodarczej, jez eli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wczes niej niz  6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

b) zas wiadczenia włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatko w, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, z e wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na 
raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na 
raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu; 

d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów wymienionych w Rozdziale IV ust.1 pkt 3 lit a,b,c składa dokumenty wystawione w kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie  

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych 
płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu, nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień składania ofert. 

e) 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 Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit  

d, zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

f) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych ro wniez  
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres 
prowadzenia działalnos ci jest kro tszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartos ci, przedmiotu, daty 
wykonania i podmioto w, na rzecz kto rych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodo w 
okres lających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalez ycie, przy czym dowodami,  
o kto rych mowa, są referencje bądz  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kto rego 
dostawy były wykonywane, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a jez eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac  
tych dokumento w- os wiadczenie wykonawcy; w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądz  inne dokumenty potwierdzające ich nalez yte wykonywanie powinny 
byc  wydane nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosko w  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
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4)  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie 
zamo wienia, firm oraz adreso w wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji 
zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp . Wraz 
ze złoz eniem os wiadczenia, wykonawca moz e przedstawic  dowody, z e powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia.   

5)  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w składanym przez siebie oświadczeniu. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
natomiast oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca 
kto ry potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.  

7) Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale składane są przez wykonawców  
w oryginale 

8) 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów.  

9) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury 
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

10)   Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
11) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

 
2. Forma dokumentów. 
Os wiadczenia, o kto rych mowa w niniejszym Rozdziale składane przez wykonawcę i inne podmioty na 
zdolnos ciach lub sytuacji kto rych polega wykonawca na zasadach okres lonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz 
przez podwykonawco w składane są w oryginale lub w kopii pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem. 
Dokumenty, o kto rych mowa w niniejszym Rozdziale mogą byc  przedstawione w formie oryginału albo 
kopii pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem przez Wykonawcę albo podmiot trzeci albo wykonawco w 
wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia publicznego, albo podwykonawco w odpowiednio  
w zakresie dokumento w lub os wiadczen , kto re kaz dego z nich dotyczą. Pos wiadczenie za zgodnos c  z 
oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopi os wiadczenia, sporządzonych w postaci 
papierowej, własnoręcznym podpisem. 
 
3.  Uzupełnienie dokumentów  
1) Jez eli Wykonawca nie złoz y os wiadczenia, o kto rym mowa w 25a ust. 1 ustawy Pzp, os wiadczen  lub 

dokumento w potwierdzających okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych 
dokumento w niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, os wiadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwos ci, Zamawiający 
wezwie do ich złoz enia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjas nien  w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba z e mimo ich złoz enia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjas nien  
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania. Jez eli 
wykonawca nie złoz ył wymaganych pełnomocnictw, albo złoz ył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złoz enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba z e mimo ich złoz enia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania. 

2) Nie wykonanie przez Wykonawcę wezwania, spowoduje wykluczenie go z przedmiotowego 
postępowania, a w przypadku dokumento w przedmiotowych odrzucenie jego oferty. 
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4. Do oferty Wykonawcy są zobowiązani dołączyc , poza w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
warunko w podmiotowych: 

1) pełnomocnictwo, jez eli zachodzą okolicznos ci powodujące koniecznos c  dołączenia do oferty takiego 
dokumentu. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Sposób przygotowania oferty 
1) Ofertę nalez y przygotowac  s cis le według wymagan  wynikających z ustawy Pzp i SIWZ. Tres c  oferty 

musi odpowiadac  tres ci SIWZ. 
2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w tres ci oferty spowodują jej odrzucenie. 

Złoz enie dwo ch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnero w powoduje odrzucenie 
oferty jako niezgodnej z przepisami prawa na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3) Ofertę (wraz z załącznikami) nalez y sporządzic  w formie pisemnej, w języku polskim, napisac  na 
maszynie do pisania, na komputerze, ręcznie długopisem lub nies cieralnym atramentem. Oferta 
nieczytelna zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraz a zgody 
na złoz enie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu. 

4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte (zszyte)  
w sposo b trwały, zapobiegający moz liwos ci dekompletacji zawartos ci oferty. Ponadto, zaleca się, aby 
wszelkie miejsca, w kto rych Wykonawca nanio sł zmiany, były przez niego poprawione poprzez 
skres lenie błędnej tres ci lub kwoty z utrzymaniem czytelnos ci skres lonych wyrazo w lub liczb, 
wpisanie poprawnej tres ci oraz złoz enie podpisu osoby (oso b) do tego uprawnionej (parafowane).  

5) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny w tres ci z załącznikiem do 
SIWZ) oraz dokumenty (załączniki) wymienione w ppkt 6 niniejszego Rozdziału SIWZ.  

6) Załącznikami do oferty, o kto rej mowa w ppkt 5 niniejszego Rozdziału, stanowiącymi jej integralną 
częs c  są: 
a) os wiadczenia i dokumenty Wykonawcy, o kto rych mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1, 2 SIWZ; 
b) inne dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt 5 SIWZ. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegos  dokumentu, musi byc  ona pos wiadczona za 
zgodnos c  z oryginałem przez Wykonawcę. Pos wiadczyc  dokument moz e tylko osoba lub osoby, 
upowaz nione do składania os wiadczen  w imieniu Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 SIWZ). 
Jez eli do reprezentowania Wykonawcy upowaz nione są łącznie dwie lub więcej oso b, kopie 
dokumento w muszą byc  potwierdzone za zgodnos c  z oryginałem przez te osoby. Pos wiadczenie 
powinno nastąpic  w sposo b jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby pos wiadczające 
(Wykonawca na kaz dej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co 
najmniej dopiskiem z uz yciem formuły „za zgodnos c ” lub ro wnowaz nej). Do oferty muszą zostac  
załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i tres ci odpowiadające oryginałom (zawierac  wszystkie 
tres ci wpiso w, pieczątek, podpisy itd.). Kopie dokumento w muszą byc  czytelne. Zamawiający moz e 
z ądac  przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii dokumentu lub os wiadczen  
wyłącznie wtedy, gdy złoz ona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwos ci co do jej prawdziwos ci.  

8) Jez eli kto rys  z wymaganych dokumento w składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym dokument lub oświadczenie taki nalez y złoz yc  wraz z tłumaczeniem na język polski 
pos wiadczonym przez Wykonawcę. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoz eniem oferty. 
10) Zaleca się, aby Wykonawca zamies cił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, z e: 

zewnętrzna koperta powinna byc  zaadresowana na Zamawiającego, zawierac  oznaczenie (bez nazwy 
i pieczątki Wykonawcy): 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków” 
ZP.271.1.2020.OSP 

 
Nie otwierać przed 06.07.2020r. godz. 10.15 

 
Koperta wewnętrzna powinna zawierac  ofertę i byc  zaadresowana na Wykonawcę, tak aby moz na było 
odesłac  ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 
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2. Sposób podpisania oferty 
1) Kaz de os wiadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno byc  podpisane przez 

osobę lub osoby upowaz nione do składania os wiadczen  woli w imieniu Wykonawcy, przy czym jez eli 
upowaz nienie takie nie wynika z zapiso w dokumento w publicznych przedłoz onych w postępowaniu 
przez Wykonawcę, to wymagane jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw udzielonych osobie 
podpisującej do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania w jego imieniu zobowiązan  finansowych. 
Upełnomocnienie musi zostac  bezwzględnie udokumentowane. 

2) Zamawiający przyjmuje, z e załączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania   
w imieniu Wykonawcy zobowiązan  finansowych w wysokos ci odpowiadającej cenie oferty. 

3) Ewentualne pełnomocnictwo powinno byc  pełnomocnictwem rodzajowym do występowania   
w postępowaniach o udzielenie zamo wienia publicznego. Nalez y przedstawic  je w formie oryginału, 
bądz  w formie kserokopii pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo 
we włas ciwej formie nalez y dołączyc  do oferty.  
 

3. Treść oferty 
Złoz one w postępowaniu oferty, kto re nie będą zawierały formularza ofertowego albo ich tres c  nie będzie 
odpowiadała tres ci SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
4. Sposób obliczenia ceny oferty 
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp przez cenę nalez y rozumiec  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, czyli  wartos c  wyraz oną  
w jednostkach pienięz nych, uwzględniającą podatek od towaro w i usług  oraz podatek akcyzowy, jez eli na 
podstawie odrębnych przepiso w sprzedaz  towaru (usługi) podlega obciąz eniu podatkiem od towaro w  
i usług lub podatkiem akcyzowym. 
 
Cena oferty musi zostac  obliczona zgodnie z poniz szymi zasadami:  
1) W ofercie nalez y podac  ostateczną cenę brutto. Cenę nalez y podac  rachunkowo. 
2) Zaoferowana cena musi byc  ceną ostateczną. Oferta nie moz e zawierac  zapiso w typu „cena do 

negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Podana w ofercie cena musi uwzględniac  
wszystkie koszty związane z wykonaniem zamo wienia. 

3) Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych będzie stanowiła 
podstawę do odrzucenia oferty.  

4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, 
Zamawiający nie dopuszcza moz liwos ci rozliczenia w walutach obcych. Cenę ofertową należy 
określić w złotych polskich. 

5) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

5. Zmiany w ofercie, wycofanie i zwrot oferty 
1) Wykonawca moz e wprowadzic  zmiany lub wycofac  złoz oną przez siebie ofertę pod warunkiem, z e 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu oferty przed 
wyznaczonym terminem składania ofert. 

2) Zmiana oferty następuje poprzez wniesienie uzupełnienia oferty w formie toz samej z wniesieniem 
oferty z tym, z e na kopercie zewnętrznej powinien byc  umieszczony napis: „ZMIANA”. Dalsze zmiany 
oferty muszą byc  numerowane kolejnymi numerami.   

3) W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne os wiadczenie, iz  ofertę swą zmienia, okres lając 
zakres i rodzaj tych zmian a jes li os wiadczenie o zmianie pociąga za sobą koniecznos c  wymiany czy tez  
przedłoz enia nowych dokumento w – Wykonawca winien dokumenty te złoz yc . 

4) Koperty oznaczone napisem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu kopert zawierających oferty 
pierwotne Wykonawcy dokonującego zmiany i po zweryfikowaniu skutecznos ci prawnej dokonanych 
zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

5) Wycofanie oferty następuje poprzez wniesienie pisemnego os wiadczenia Wykonawcy o wycofaniu 
oferty wraz z załączonymi dokumentami wskazującymi na uprawnienie do reprezentowania 
Wykonawcy, w formie okres lonej w pkt 1 ppkt 10 SIWZ z tym, z e na kopercie powinien byc  umieszczony 
napis: „WYCOFANIE”. 
 



9 

 

 
6. Podwykonawcy 
1) Zamawiający dopuszcza moz liwos c  powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie 

częs ci przedmiotu zamo wienia. 
2) Zamawiający zgodnie z art. 36b pzp z ąda podania przez Wykonawcę w ofercie częs ci zamo wienia, 

kto rej wykonanie zamierza powierzyc  podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawco w.  

   
1.   Wykonawcy występujący wspólnie 
1) Wykonawcy mogą wspo lnie ubiegac  się o udzielenie zamo wienia, np. w formie konsorcjum. 

Przedstawiona przez dwo ch lub więcej Wykonawco w (wspo łpartnero w) musi byc  przedstawiona jako 
jedna oferta. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawco w. 

2) Wykonawcy składający ofertę wspo lną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 
Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie publiczne 
musi znajdowac  się w ofercie wspo lnej Wykonawco w. Wykonawcy mogą wykorzystac  wzo r 
pełnomocnictwa załączony do SIWZ. 
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę  

wspo lną będą mieli obowiązek przedstawic  umowę regulującą wspo łpracę między nimi 
zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspo lnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamo wienia, 

b) okres lenie zakresu działania poszczego lnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, kto ry nie moz e byc  kro tszy, niz  okres obejmujący realizację 

zamo wienia oraz czas trwania gwarancji jakos ci i rękojmi. 
6) Wykonawcom zwraca się uwagę na tres c  art. 141 ustawy Pzp, kto ry ustanawia solidarną 

odpowiedzialnos c  Wykonawco w za wykonanie zamo wienia. 
7) Wspo lnicy spo łki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspo lną i mają do nich 

zastosowanie zasady okres lone w pkt 8 niniejszego rozdziału. 
8) Oferta wspo lna, składana przez dwo ch lub więcej Wykonawco w, powinna spełniac  następujące 

wymagania: 
a) oferta wspo lna powinna byc  sporządzona zgodnie z SIWZ; 
b) sposo b składania dokumento w w ofercie wspo lnej: 

A. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z włas ciwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji o działalnos ci gospodarczej; os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
os wiadczenie o spełnianiu warunko w udziału składa wykonawca kto ry spełnia warunki udziału  
w postępowaniu, os wiadczenie o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do tej samej grupy 
kapitałowej, inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, itp. składa kaz dy  
z Wykonawco w składających ofertę wspo lną we własnym imieniu; 

B. dokumenty wspo lne takie jak np.: oferta, formularz cenowy, itp. składa pełnomocnik 
Wykonawco w w imieniu wszystkich Wykonawco w składających ofertę wspo lną; 

C. kopie dokumento w dotyczących kaz dego z Wykonawco w składających ofertę wspo lną muszą byc  
pos wiadczone za zgodnos c  z oryginałem przez osobę lub osoby upowaz nione do reprezentowania 
tych wykonawco w (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium 
 

ROZDZIAŁ VII 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałko w w 
terminie do dnia 06.07.2020. do godz. 10.00. Ofertę nalez y przesłac  za pos rednictwem operatora 
pocztowego, kuriera lub złoz yc  osobis cie. O zachowaniu terminu złoz enia oferty do Zamawiającego 
decyduje data i godzina wpływu we wskazane miejsce. Oferty, kto re zostaną przesłane pocztą (lub inną 



10 

 

drogą, np. posłaniec, pocztą kurierska) i wpłyną po wyz ej okres lonym terminie zostaną uznane za złoz one 
po terminie i niezwłocznie zwro cone. Oferty moz na składac  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu Gminy w Fałkowie. Oferty będą podlegac  rejestracji przez Zamawiającego. Do czasu otwarcia ofert, 
będą one przechowywane w sposo b gwarantujący ich nienaruszalnos c . 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2020r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Fałkowie, 
ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałko w – piętro II, sala konferencyjna  
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpos rednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie zamo wienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę firmy oraz 
adresy Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamo wienia, okresu 
gwarancji i warunko w płatnos ci zawartych w ofertach. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

  KRYTERIA OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT.  
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.  

1. Kryteria oceny ofert. 

Kryteria oceny ofert: 

a) Cena brutto oferty  – waga 60 % = 60 punktów 

b) Gwarancja– waga 20% (w miesiącach) 

c) Czas reakcji serwisu – waga 20% (w godzinach) 

2. Sposób oceny i badania ofert. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących 

zasad: 

A = C+G+Crs 

A – suma punktów ocenionej ważnej oferty  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako 

sumę punktów uzyskanych w nw. kryteriach. 

1) Zasady oceny wg kryterium „CENA” „C” 

 

Znaczenie kryterium (waga) – 60% 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:        

                                                                   najniższa cena brutto 

  Ocena punktowa (C) = ---------------------------------- x 100 pkt x 60% = ilość punktów 
                                                 cena brutto ocenianej oferty 

 

2) Zasady oceny wg kryterium „GWARANCJA” „G” 

Znaczenie kryterium (waga) – 20%, liczona według wzoru: 

                                                      Gbad   - 24 mc 

Ocena punktowa (GS) = ----------------------------------  x 20% = ilość punktów 
                                                    G

max
 - 24 mc 

gdzie: 

− Gbad – termin gwarancji podany przez oferenta dla którego wynik jest obliczany (nie mniej niż 24 mc) 

− Gmax – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert (max 48mc) 

 

Uwaga: Okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 24 miesięcy, 

maksymalnie 48 miesięcy). 

W przypadku,  gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy, to jego oferta 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści 

SIWZ. 

Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże dodatkowego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesięcy  

Najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 

większej liczby miesięcy, Zamawiający przyjmie 48 miesięcy jako Gbad do obliczenia liczby punktów w 

kryterium „okresu gwarancji”. 
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3) Zasady oceny wg kryterium „Czas reakcji serwisu” „Crs” 

Znaczenie kryterium (waga) – 20%, liczona według wzoru: 

 

                                                          
36 godz

 

Ocena punktowa (Crs) = ----------------------------------  x 20% = ilość punktów 
                                                        

Crs  bad
  

gdzie: 

− Crs   bad – czas reakcji serwisu podany przez oferenta dla którego wynik jest obliczany (należy podać 

pomiędzy 36 a 72 godzin) 

 

 

Uwaga: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki musi być podany w Formularzu oferty w pełnych godzinach 

(minimum 36 godzin, maksymalnie 72 godziny). 

W przypadku,  gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie czas reakcji serwisu dłuższy niż  72 godziny, to jego oferta 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści 

SIWZ. 

Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże czasu reakcji serwisu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

oferuje max czas reakcji tj. 72 godziny  

Najkorzystniej punktowany czas reakcji wynosi 36 godzin od zgłoszenia usterki. W przypadku zaoferowania 

przez Wykonawcę krótszego czasu reakcji serwisu, Zamawiający przyjmie 36 godzin jako Crs bad do obliczenia 

liczby punktów w kryterium „czasu reakcji serwisu”. 

 

4) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5)  Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6)  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryteriów, 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 

którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i przedmiotowej SIWZ oraz zostanie 

uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7)  Jeżeli wykonawca, o którym mowa w punkcie 10 uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenianą spośród pozostałych ofert. 

8)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych 

wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9)  Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

10)  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, dokona czynności, o których mowa w art. 90 ustawy Pzp. 

11)  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

12)  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 91 ustawy Pzp, Zamawiający 

zawiadomi o tym Wykonawców w sposób określony w art. 92 ustawy Pzp. 

13)  W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia 

postępowanie. 

3. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

 

 

4. Okres związanie ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 
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Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ IX 
 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują s rodki ochrony prawnej okres lone szczego łowo  
w Dziale VI ustawy Pzp, jez eli mają oni lub mieli interes w uzyskaniu zamo wienia albo ponies li lub mogą 
ponies c  szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepiso w ustawy Pzp. S rodki ochrony 
prawnej powinny byc  stosowane zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od 
niezgodnej z przepisami ustawy czynnos ci Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamo wienia lub zaniechania czynnos ci, do kto rej Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp 
– art. 180 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzez eniem normy prawnej zawartej w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, tzn. 
odwołanie przysługuje wyłącznie od czynnos ci: 

1) okres lenia warunko w udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamo wienia; 
3)  odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamo wienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie wnosi się w formie i w sposo b okres lony w art. 180 ust. 3 – 5 ustawy Pzp, w szczego lnos ci 
powinno ono wskazywac  czynnos c  lub zaniechanie czynnos ci Zamawiającego, kto rej zarzuca się 
niezgodnos c  z przepisami ustawy, zawierac  zwięzłe przedstawienie zarzuto w, okres lac  z ądanie oraz 
wskazywac  okolicznos ci faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się w 
terminach wskazanych w art. 182 ustawy Pzp. Wykonawca moz e w terminie przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformowac  Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnos ci podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynnos ci, do kto rej jest on zobowiązany na podstawie ustawy – art. 181 ust. 
1 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadnos ci informacji przekazanej w sposo b okres lony w art. 181 ust. 
1 ustawy Pzp, Zamawiający powtarza czynnos c  lub dokonuje czynnos ci zaniechanej, informując o tym 
Wykonawco w w sposo b przewidziany w ustawie dla tej czynnos ci. Na czynnos ci te nie przysługuje 
odwołanie z zastrzez eniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Na orzeczenie KIO dotyczące odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga 

do sądu okres lona w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ X 
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamo wienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.   
Zamawiający podpisze umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy. Do przedstawionego wzoru 
umowy zostaną wprowadzone wszystkie informacje i zobowiązania Wykonawcy, wynikające  
z przedstawionej przez niego oferty, uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Zawarta umowa 
będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach okres lonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 
2. W przypadku, gdy Wykonawca, kto rego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający moz e wybrac  ofertę najkorzystniejszą spos ro d pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba z e zachodzą przesłanki, o kto rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
3.  Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waz nos ci aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
niewaz nos ci. Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian zawartej umowy o udzielenie 
zamo wienia publicznego w zakresie okres lonym we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 
4. Zmiana umowy 
Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  
a) w przypadku obiektywnej niemoz nos ci zapewnienia wyposaz enia przedmiotu umowy 
odpowiadającego wymogom zawartym w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamo wienia  
z powodu zakon czenia produkcji lub niedostępnos ci na rynku elemento w wyposaz enia po zawarciu 
umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposaz enia przedmiotu 
umowy, pod warunkiem, z e nowe wyposaz enie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalnos ci, 
wyposaz eniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;  
b) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczego lnie uzasadnionej, pod względem 
funkcjonalnos ci, sprawnos ci lub przeznaczenia, albo wyposaz enia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązan  
konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej  
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w ofercie- dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartym w Specyfikacji Technicznej przedmiotu 
zamo wienia;  
c) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy  
w zakresie obniz enia ceny lub zmiany wymogo w zawartych  w Specyfikacji Technicznej przedmiotu 
zamo wienia;  
d) w przypadku koniecznos ci zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umo w 
zawartych przez Zamawiającego- dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca 
przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli Zamawiającego;  
e) terminu realizacji przedmiotu zamo wienia- gdy zaistnieją okolicznos ci mające wpływ na prawidłową 
realizację umowy (w szczego lnos ci jez eli zmiana terminu realizacji będzie zmiana korzystną dla 
Zamawiającego lub zagroz one byłoby terminowe realizowanie płatnos ci  
z powodu ograniczonych zasilen  budz etowych otrzymanych od dysponento w nadrzędnych lub  
w przypadku zaistnienia siły wyz szej itp.);  
f) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej w wysokos ci nalez nego podatku VAT.  
Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany postanowien  niniejszej umowy takz e  
w przypadkach, gdy:  
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepiso w prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamo wienia;  
b) koniecznos c  wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiającym a inną niz  Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w 
ramach, kto rego realizowane jest zamo wienie ;  
c) wynikną rozbiez nos ci lub niejasnos ci w umowie, kto rych nie moz na usunąc  w inny sposo b,  
a zmiana będzie umoz liwiac  usunięcie rozbiez nos ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej zapiso w przez strony. 
 

ROZDZIAŁ XI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XII 
 JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

1.  Zamawiający prowadzi protoko ł postępowania. Protoko ł postępowania wraz z załącznikami jest 
jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, os wiadczenia, informacje, zawiadomienia, 
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawco w udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaz nieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili 
ich otwarcia. Udostępnienie protokołu oraz załączniko w do protokołu jest moz liwe na wniosek 
zainteresowanego podmiotu. Na podstawie złoz onego wniosku Zamawiający ustali miejsce i termin 
udostępnienia w/w dokumento w, o czym poinformuje wnioskodawcę. 
 
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso w  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jez eli Wykonawca, nie po z niej niz  w terminie składania ofert lub 
wniosko w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, z e nie mogą one byc  udostępnione oraz 
wykazał, iz  zastrzez one informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moz e zastrzec 
informacji, o kto rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.   

 

SPIS TREŚCI SIWZ:  
Rozdział I  –  Informacje ogo lne 
Rozdział II – Opis przedmiotu zamo wienia 
Rozdział III  – Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu  
Rozdział IV  – Wykaz os wiadczen  lub dokumento w, potwierdzających spełnianie warunko w udziału      

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
Rozdział V  – Sposo b przygotowania oferty 
Rozdział VI  – Wadium 
Rozdział VII   – Termin i miejsce składania ofert 
Rozdział VIII  – Kryteria oceny ofert. Sposo b oceny/badania ofert. Wybo r oferty najkorzystniejszej 
Rozdział IX  – S rodki ochrony prawnej 
Rozdział X  – Warunki zawarcia umowy 
Rozdział XI  – Wymagania dotyczące zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy  
Rozdział XII  – Jawnos c  postępowania 
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ZAŁĄCZNIK DO SIWZ: 
Nr 1 – Formularz ofertowy 
Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania 
Nr 4    –  Pełnomocnictwo 
Nr 5    –  Wykaz dostaw 
Nr 6    –  Umowa - wzór 
Nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp   
Nr 8    –  Specyfikacja Techniczna 
 
 
 

 Zatwierdzam 

 

 

 

                          Grzegorz Zganiacz – Prezes OSP w Fałkowie 

                                                                                       Fałko w, dn.25.06.2020    
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Załącznik nr 1                       

Numer sprawy: ZP.271.1.2020.OSP 

 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa:     ................................................ 

Siedziba: ................................................    

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Adres email:            ……. ......................................  

Numer NIP:   ................................................  

Dane dotyczące Zamawiającego 

Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie, Fałków, Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków, NIP: 

6581896448, REGON: 292693761 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Fałków” 

oferujemy wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, na poniższych warunkach: 

 

Cena ofertowa:………… złotych netto, podatek Vat……% 

Cena ofertowa:…………. złotych brutto ( słownie: ……………………………………………..) 

Gwarancja …………….. miesięcy  od dnia podpisania protokołu odbioru  (minimum 24 miesięcy, 

maksymalnie 48 miesięcy) 

Czas reakcji serwisu  …………………… godzin  od zgłoszenia usterki   (minimum 36 godzin, 

maksimum 72 godziny) 

 

Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniłem w cenie 

oferty wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

udostępnioną przez Zamawiającego, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne 

informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, iż zamówienie wykonam do 04.12.2020r 

3. Oświadczam, że składam ofertę we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum zarządzanego 

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

.................. (nazwa lidera)*. Partnerem w konsorcjum 

jest: ……………………………………………………………… (*niepotrzebne skreślić – w  przypadku braku 

skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca  złożył ofertę we własnym imieniu) 

4. Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / 

zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców* w następującym 

zakresie ………………………………………………………firmy ………………………………

… (*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie). 

5.  Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

6. Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
9.  INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  

usług …………………………………………,  których dostawa (podać nazwę, rodzaj) lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………. zł netto.  

**dotyczy Wykonawców,  których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 

VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:  

1.  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  

2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o 

podatku od towarów i usług,  

3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych. 
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10. Oświadczam/y, iż oferowany przez nas średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Fałków, na 

podwoziu marki……………….……., model………………………, rok produkcji………………., 

spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, gdyż: 

(Prawą stronę poniższej tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”.  W przypadku, gdy 

Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie określi spełnienia wymogu lub wpisze słowa „nie spełnia”, oferta 

zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP) 

 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

OŚWIADCZA 
OFERENT 

Podwozie z kabiną  

Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 
58, poz.515 z późniejszymi zmianami), 

spełnia 

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

spełnia 

Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. spełnia 
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).  
Świadectwo ważne na dzień składania ofert.  

spełnia 

Samochód – fabrycznie nowy.  Rok produkcji podwozia 2020  spełnia 
Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, 
pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.   

spełnia 

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 sygnalizacja świetlna samochodu, 
- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.  
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. 

spełnia 

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

spełnia 

W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z 
radiotelefonem przewoźnym. 

spełnia 

Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: 
- silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210kW ,  
- silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
min.  EURO 6.  

spełnia 

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. 

spełnia 

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.  

spełnia 
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

OŚWIADCZA 
OFERENT 

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia zawieszona na 
poduszkach pneumatycznych zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia 
przodem do kierunku jazdy). 

spełnia 

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 antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły 
głosu. 

Kabina wyposażona dodatkowo: 
- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, 
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 
- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas 

hamowania. 

spełnia 

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, 

spełnia 

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. 

spełnia 

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. 

spełnia 

Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. spełnia 
Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. spełnia 
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. 

spełnia 

Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 
dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 

spełnia 

Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako 
sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania. 

spełnia 
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

OŚWIADCZA 
OFERENT 

Kolorystyka:  
- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, 
- błotniki i zderzaki - białe,  
- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. 

spełnia 

 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. 
Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. 

spełnia 

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

spełnia 

Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. spełnia 
Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. spełnia 
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. 

spełnia 

Pojazd wyposażony w system ABS. spełnia 
Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. spełnia 
Ogumienie – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. spełnia 
Prześwity: 
Prześwit pod osiami min: 360 mm 
Poza osiami min. 360mm:  

spełnia 

Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce 
uzgodnić z zamawiającym). 

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

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. 

spełnia 

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).  

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

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.  

spełnia 
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

OŚWIADCZA 
OFERENT 

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. 

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

Pojazd  wyposażony w:  
- listwa 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. 

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

Zbiornik wody o pojemności min.3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w 
oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed 
wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. 

spełnia 

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 eksploatacje. 
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.   

spełnia 

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 0C.  

spełnia 

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.  

spełnia 

Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. spełnia 
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 1,5m. 

spełnia 

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. 

spełnia 

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

spełnia 

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. 

spełnia 

Autopompa umożliwia 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. 

spełnia 



21 

 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

OŚWIADCZA 
OFERENT 

Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. spełnia 
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. 

spełnia 

W przedziale autopompy znajdują 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. 

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

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, gwarantujący bezpieczną 
eksploatację pompy. 

spełnia 

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. 

spełnia 

Wyposażenie: spełnia 
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). 

spełnia 

Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 
ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. 
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C( tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów 
i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. 

spełnia 
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

OŚWIADCZA 
OFERENT 

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

spełnia 

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

spełnia 

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

spełnia 

Warunki gwarancji i serwisu spełnia 
Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z      pojazdem w 
języku polskim. 

spełnia 

Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym  
- karta pojazdu; - wyciąg ze świadectwa homologacji; - badania techniczne  

spełnia 

Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. spełnia 

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie 
realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający. 

 

11. INFORMUJEMY, iż Wykonawca jest:  

- mikroprzedsiębiorcą, TAK/NIE  (skreślić niewłaściwe) 

- małym przedsiębiorcą TAK/NIE  (skreślić niewłaściwe) 

- średnim przedsiębiorcą1: TAK/NIE2 (skreślić niewłaściwe) 

 

 

 

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

                   Miejscowość / data                                        Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z ustawą dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 
Art.  104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 
Art.  105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 
Art.  106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
UWAGI : Powyższa informacja jest wymaga dla celów sprawozdawczych oraz sporządzenia ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia 
 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

        ................................................................ 
          (pieczęć wykonawcy) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków”, prowadzonego przez OSP w Fałkowie, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust 5 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp  

 

...............................................................                                         
(miejscowość i data) 

                                                                                             ………………………………………… 

                  (podpis) 

Oświadczam (wypełnić jeżeli dotyczy), 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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ………………….……………………………… 

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

 

...............................................................                                         
(miejscowość i data) 

                             ………………………………………… 

                 (podpis)  

     

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam (wypełnić jeżeli dotyczy), 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. 

...............................................................                                         
(miejscowość i data) 

                                           ………………………………………… 

             (podpis) 

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. 

 

...............................................................                                         
(miejscowość i data)                                                                                                                       ……………………………….… 

             (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

        ................................................................ 
          (pieczęć wykonawcy) 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków”, prowadzonego przez OSP w Fałkowie, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ w 

Rozdziale III 

 

 

...............................................................                                         
(miejscowość i data) 

                                            …………………………………… 

             (podpis) 

 

 

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. 

 

 

...............................................................                                         
(miejscowość i data) …………………………………… 

     (podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

 

 

................................................................ 
(pieczęć wykonawcy) 

 

PEŁNOMOCNICTWO   (przykładowy wzór) 

 

 

Niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz: 

 

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

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

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

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

(imię i nazwisko osoby prowadzącej dział. gosp., jej adres oraz nazwa prowadzącej działalności lub firma i siedziba osoby prawnej) 

i dokonywania następujących czynności: 

 

1) reprezentowania i składania oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków” do wysokości odpowiadającej cenie 

oferty; 

 

2) podpisywania wszelkich dokumentów związanych z postępowaniem określonym w pkt. 1, w tym 

dokumentów ofertowych oraz umowy do wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

  

Pełnomocnictwa udzielam/y: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

...............................................................                                         
(miejscowość i data) 

 

 
…..……………………………………………

…………………. 
                                          Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

................................................................. 
(pieczęć wykonawcy) 

 

WYKAZ DOSTAW 

 

Ja (My), niżej 

podpisany(ni) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

. 

działając w imieniu i na rzecz : 
 (pełna nazwa Wykonawcy) 

 

................................................................................................................................................................................... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Fałków” 
 

 

przedstawiam(y) następujące informacje: 

 

Lp. 
Rodzaj wykonanych dostaw  

(nazwa zamówienia) 

Miejsce wykonania i 

podmiot na rzecz, którego 

dostawy zostały wykonane 

Data wykonania 

dostawy 

Wartość wykonanych 

dostaw  

brutto zł 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do powyższego wykazu dołączam dowody (referencje) potwierdzające należyte wykonanie 

wskazanej w zestawieniu dostawie 

 

 

 

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

                           Miejscowość / data                 Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 

UMOWA - Wzór 
 
zawarta w dniu …….. .2020, w ……………. pomiędzy: 

Stowarzyszeniem działającym pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie, adres: Fałków, 

Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków, NIP: 6581896448, REGON: 292693761, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173475 zwanym w dalszej treści umowy 

Zamawiającym  reprezentowanym przez: 

 Grzegorza Zganiacza – Prezesa OSP w Fałkowie  

 ………………………- ………………………………… 

a firmą: 

…………….., prowadzącym działalność pod nazwą ………………………….. z siedzibą:  ……………………., 
………………………….. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr………………………….., 
posiadającym NIP ……………….– zwanym dalej „Wykonawcą” 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  

zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity t.j. 

Dz. U. z  2019r., poz. 1843) – zwanej dalej „Pzp”, którego przedmiotem jest „Zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków” 

W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta 

Wykonawcy i SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
§ 1 

 
1. 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do sprzedaży Zamawiającemu na cele 

ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu ratunkowo – 

gaśniczego wraz z wyposażeniem, marka (………….), typ …………………, rok produkcji 

(……………….) w ramach realizacji zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Fałków” zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazd nabyć za cenę 

i na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i 

płynów eksploatacyjnych. 

3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Specyfikacji Technicznej przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 
 

Strony ustalają, że przedmiotowe zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 

04.12.2020 roku. 

§ 3 

 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto: ……………………. złotych, 

(słownie…………. złotych) 

2. Podatek VAT ……..% w wysokości: ………………..(słownie: ………..złotych) 
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3. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……………….. złotych (słownie: …………. 

złotych) 

4. Kwota o której mowa w ust. 3 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 4 
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 nastąpi przelewem w 
terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  na 
Zamawiającego, na rachunek wskazany przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru 
faktycznego pojazdu. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
  

§ 5 
       1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego  zamontowania 

(doposażenia pojazdu w urządzenia posiadane przez Zamawiającego a nie objęte 
wyposażeniem fabrycznym  pojazdu).  

       2.  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości doposażenia pojazdu w elementy  
            znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego 
       3. W terminie do 30 dni od podpisania umowy, Zamawiający prześle Wykonawcy listę  
            elementów  stanowiących doposażenie pojazdu do montażu przez Wykonawcę.  
       4. Elementy doposażenia zostaną dostarczone do siedziby Wykonawcy przez Zamawiającego 

w  terminie wzajemnie uzgodnionym. 
 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja 

odbędzie się w siedzibie Wykonawcy i dokonana zostanie przez minimum 2 

przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej 1 przedstawicielem 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia 

inspekcji produkcyjnej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie nastąpi 

w formie opisanej § 7 ust. 1. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru 

techniczno – jakościowego samochodu. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno – 

jakościowego w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. Upływ 3 dniowego okresu 

przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 2 umowy. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie  

e-mail na adres ………………………………. 

2. Odbiór techniczno – jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w 

terminie, o której mowa w ust.1 

3. Odbioru techniczno –jakościowego dokonują pełnomocnicy Zamawiającego w ciągu 2 

dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 

pełnomocnika Wykonawcy. 

4. Odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego 

przez obie strony umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu 
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na wolny od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 

usterkach w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany 

przez obie strony. 

       Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że 

przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w Specyfikacji Technicznej 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w 

załączniku do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron i podpisany przez obie strony. 

5. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od 

umowy. 

 

§8 

1. Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeszkoli przedstawicieli 

Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 

samochodu, odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego, w terminie i miejscu odbioru 

faktycznego. 

3. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej w raz a adnotacją 

o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

4. Wykonawca pokryje koszty noclegu osób odbywających szkolenie. 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie szkolenia , co najmniej 5 dni przed 

wyznaczonym terminem. Zamawiający w terminie do 3 dni przed wyznaczonym 

terminem szkolenia potwierdzi Wykonawcy wskazany termin oraz zawiadomi 

Wykonawcę o ilości osób biorących udział w szkoleniu. 

6. Z chwilą odbioru technicznego samochodu przez Zamawiającego, przechodzą na niego 

wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia pojazdu. 

7. Protokół odbioru technicznego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

§ 9 

1. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe 

wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz z Specyfikacją Techniczną przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na 

okres………………….. miesięcy od dnia przekazania i odbioru przedmiotu umowy 

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty faktycznego odbioru 

przedmiotu umowy. 

4. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą 

bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (gwarancja obejmuje 

bezpłatną naprawę oraz wymianę wadliwych części). Naprawa powinna być  

zrealizowana  w ciągu 7 dni od zawiadomienia, natomiast czas reakcji serwisu do 

……………………..godzin od daty zgłoszenia  na adres e-mail ……………… Wykonawcy 

Do czasu o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 
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5. W okresie gwarancji, Wykonawca przynajmniej raz w roku dokona w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego. Koszt przeglądu i 

dojazdu pokrywa Wykonawca. 

6. Koszty dojazdu, pobytu i powrotu związane z naprawą określoną w ust. 4 pokrywa 

Wykonawca. 

7.  Zapisy dotyczące gwarancji stosuje się  odpowiednio do rękojmi za wady fizyczne i 

prawne.  

 

§ 10 

W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć : 

1) wyciąg ze świadectwa zgodności; 

2) kartę pojazdu; 

3) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim; 

4) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia; 

5) świadectwo spełnienia aktualnej normy ochrony środowiska (czystości spalin) 

spełniający normę emisji spalin – EURO 6; 

6) świadectwo dopuszczenia pojazdu i wyposażenia  wydane przez Centrum Naukowo 

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej; 

7) aktualne świadectwo homologacji typu podwozia; 

8) dwa oryginalne kluczyki; 

9) komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu 

uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej e § 3 ust. 3 z każdy dzień opóźnienia. 

3. Jeżeli opóźnienie  wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 

Wykonawcy kosztów , jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od 

umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie 

oświadczenia drugiej stronie. Odstąpienie od umowy spowoduje naliczenie kary 

umownej w wysokości 30% wartości umowy brutto. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w 

terminie określonym w § 9 ust.4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,15% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień 

opóźnienia. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar 

zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach 

ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie  w pełnej wartości. 

 

           § 12 

Strony wyznaczają swoich pełnomocników odpowiedzialnych za realizację umowy oraz 

upoważniają 

do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego: 

1) ze strony Zamawiającego………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy………………………………………………. 
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§ 13 

1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień odbioru przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uwzględniających odstąpienie. 

 

§ 14 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany treści umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 

a) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy 

odpowiadającego wymogom zawartym w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia z 

powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po 

zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu 

wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało 

pod względem funkcjonalności, wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną 

niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego; 

b) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej, pod względem  

funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia, albo wyposażenia przedmiotu umowy, 

zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji 

przedstawionej w ofercie- dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartym w Specyfikacji 

Technicznej przedmiotu zamówienia; 

c) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w 

zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w Specyfikacji Technicznej 

przedmiotu zamówienia; 

d) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz 

innych umów zawartych przez Zamawiającego- dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie 

zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia 

przedstawicieli Zamawiającego; 

e) terminu realizacji przedmiotu zamówienia- gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na 

prawidłową realizację umowy( w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie 

zmiana korzystną dla Zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie 

płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów 

nadrzędnych lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.); 

f) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej w wysokości należnego 

podatku VAT. 

3.    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także w 

przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 
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b) konieczność wprowadzenia zmian  będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie ; 

c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

§ 15 

Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności . 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy prawa 

odnoszące się do przedmiotu umowy. 

 

§ 17 

Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony 

 

§ 18 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będą poddawane rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla  każdej ze 

stron. 

    

 

 

 

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik  7 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI  
 

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
 
Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamo wien  publicznych os wiadczam, z e: 
 

przynależę/ nie przynależę* 
 
do tej samej grupy kapitałowej o kto rej mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Ustawy z dnia  29 
stycznia 2004 roku Prawo zamo wien  publicznych - (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  
co podmioty, kto re złoz yły odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, prowadzonym 
przez OSP w Fałkowie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Fałków 
 
 

………………………………………….                                  …………………………………………… 
(miejscowos c , data)                                                ( czytelny podpis wykonawcy) 

 
 
 

( W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, należy dodatkowo wypełnić dalszą część formularza, w 
przypadku braku powiązań kapitałowych dalsza część formularza nie dotyczy) 

 
 
Jednoczes nie, os wiadczam, z e z uwagi na powiązania kapitałowe mogą zachodzą w 
stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
23 ustawy Pzp lecz przedkładam dowody, z e powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakło cenia konkurencji w niniejszym postępowaniu w postaci:  
a)……………………………………………………………………………….. 
b)……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
          ………………………………………….                                  …………………………………………… 
             (miejscowos c , data)                                                ( czytelny podpis wykonawcy) 
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* Niepotrzebne skres lic  
 

 


