Znak sprawy: OSP/PRZET/1.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –
GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 WRAZ Z DODATKOWYM
SPRZĘTEM RATOWNICZO - GAŚNICZYM DLA OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘKACH DOLNYCH
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.
Zamawiający: ·
Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Dolnych
Łęki Dolne 113A
39-221 Łęki Górne
Zatwierdził:
Prezes OSP w Łękach Dolnych
/-/ Mirosław Miczek
…………………………………………..

1

NAZWĘ (FIRMĘ) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

I.

Nazwa Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Dolnych
Adres Zamawiającego: Łęki Dolne 113A
NIP Zamawiającego: 872-219-00-14
Strona internetowa Zamawiającego: www.osplekidolne.pl
Oznaczenie niniejszego postępowania: OSP/PRZET/1.2018
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

II.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

III.

1. Przedmiot zamówienia wg CPV:
34144210-3 Wozy strażackie
35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z dodatkowym sprzętem
ratowniczo - gaśniczym oraz przeprowadzanie na koszt Wykonawcy szkoleń dla minimum 5 osób ze strony Zamawiającego z kompleksowej
Obsługi w/w samochodu.
3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;
3) posiadać komplet dokumentacji technicznej-eksploatacyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowi (załącznik nr 2 SIWZ)
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III.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
2. Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem
przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia.
III.B. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III.C. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH OKREŚLONYCH W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

V.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp: dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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b) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej;
Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia
- nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i art. 24 ust. 5 p.z.p.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarne z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała, wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, stanowiących załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
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9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacji ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 2 nie potwierdzają
spełnienia prze wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowej lub
sytuację finansowa lub ekonomiczną.
V.A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj.
Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615).
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, ustawy Pzp może przedstawić dowody
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu
Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
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VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca
dołącza do oferty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także odrębne
oświadczenie dla każdego z tych podmiotów
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegający się o zamówienie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
2) Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
3) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie ma być przekazane zamawiającemu w oryginale,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp –
wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

UWAGA!
WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄCY DO POSTĘPOWANIA SKŁADA JEDYNIE DOKUMENTY WSKAZANE W ROZDZ. VI UST 1
PKT 1) ORAZ W ROZDZ. VI UST. 2 PKT 1) POZOSTAŁE DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA SKŁADA NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO JEDYNIE
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ.
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 7
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt. 2) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
3) Dokumenty, o którym mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) 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 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych) pod warunkiem, ze oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2
pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
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5) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) Wspólnicy ponoszą solidarna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określona w art. 366 Kodeks
cywilnego.
5. Opis dotyczący dokumentów i oświadczeń.
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
3) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
6) Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
Etap I- Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu
wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu‖ stanowiącym załącznik nr 4 do siwz oraz „Oświadczeniu wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania‖ stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to
potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona spośród
tych ofert, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń, o których mowa powyżej.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C–10E,
8

PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Zgodnie z art. 10 c ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
3. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan Mirosław Miczek tel. 505675969.
osplekidolne@wp.pl
4. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub inne
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Warunki ogólne:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część w języku polskim, po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę;
2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ;
3) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale
tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz.
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej.
e) Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.
f) Wypełniony przez Wykonawcę w każdej pozycji załącznik nr 2 do SIWZ stanowiący opis specyfikacji technicznej samochodu.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań
finansowych w wysokości odpowiadającej, co najmniej cenie oferty;
5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w
wysokości odpowiadającej, co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty;
oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione;
6) Wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii;
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego;
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8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
9) Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym
wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
10) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą:
„DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA‖. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie‖.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.
11) Forma przygotowania oferty:
a) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem
lub nieścieralnym atramentem;
b) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.:
nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;
c) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę lub osoby podpisujące
ofertę;
d) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane;
e) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta;
f) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie;
g) kopertę należy opisać następująco:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĘKACH DOLNYCH
Łęki Dolne 113A, 39-221 Łęki Górne
OFERTA NA
„ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO”
- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.07.2018 r., godz. 10:10
h) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu,
miejscowość, numer kodu pocztowego).
12) Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp):
a) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę;
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b) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert;
c) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty;
d) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA"; wycofanie złożonej oferty
następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
e) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty;
f) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno – sekretariat do dnia 16.07.2018 r. do godz. 10:00
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno, pokój nr 11 w dniu 16.07.2018 r. o godz. 10:10
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
1.
2.
3.
4.
5.

XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535
ze zm.).
2. Cena oferty musi wynikać z Formularza Ofertowego (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty
wykonania przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia
dokonywane będą w złotych polskich.
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5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:
a) Cena (brutto) - waga 60%
b) Warunki gwarancji (na prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne)- waga 20%
c) Skrócenie terminu dostawy- waga 20%
Kryterium „Cena”:
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
P = CN / COB x 60

gdzie:
CN – najniższa zaoferowana Cena,
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.
Kryterium: Okres gwarancji (na prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne)
G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji
a) Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji 4 lata (48 miesięcy) i więcej – otrzyma 20 pkt
b) Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji 3 lata (36 miesięcy) – otrzyma 10 pkt
c) Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji 2 lata (24 miesiące) zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – otrzyma 0 pkt

Kryterium: termin dostawy
T liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin wykonania
a) Wykonawca, który zaproponuje skrócenie terminu dostawy o 30 dni od terminu przedstawionego w SIWZ otrzyma 20 pkt
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b) Wykonawca, który zaproponuje skrócenie terminu o 15 dni od terminu przedstawionego w SIWZ otrzyma 10 pkt
c) Wykonawca, który zaproponuje termin wynikający z SIWZ otrzyma 0 pkt
Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru
Ilość punktów = P+G+T
Cenę, gwarancję oraz termin dostawy należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Najwyżej ocenioną ofertą będzie oferta, która uzyska w sumie najwyższą ilość punktów w powyższych kryteriach.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XIV.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania o adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4i 5,
braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
4) Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia Zamawiający wymaga, aby
przed podpisaniem umowy przedłożono mu umowę regulującą współpracę tych wykonawców
XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.
1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy;
1) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż

Wykonawcą stroną, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) Wszelakie zmiany związane z podwykonawcami;
4) Zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości
odpowiadającej zmianie podatku ,
5) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
6) Zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
7) Zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane
w ust. 2 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:
nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4);
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnia warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiany

XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy, tj.
odwołanie i skarga do sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
Określenia warunków udziału w postępowaniu;
Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
Odrzucenia oferty odwołującego;
Opisu przedmiotu zamówienia;
Wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, popisane bezpiecznym podpisem elektor niczym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.
6. Odwołujący przysyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w
całości lub w części.
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XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ W WALUTACH OBCYCH. ROZLICZENIE NASTĄPI
W PLN.
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTÓW KOSZTU POSTĘPOWANIA.
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI.
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Specyfikacja techniczna samochodu - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie, zamówienia publicznego Wykonawcy - załącznik nr 3
do SIWZ
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -załącznik nr 4 do SIWZ
5. Oświadczenie dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 2, p. 5 ustawy Pzp - załącznik nr
5 do SIWZ
6. Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - załącznik nr 6 do SIWZ
7.
Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ
8. Oświadczenie dotyczące powierzenia części wykonania zamówienia podwykonawcy – załącznik nr 8 do SIWZ
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY
Na zadanie pn.
ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 WRAZ Z DODATKOWYM
SPRZĘTEM RATOWNICZO - GAŚNICZYM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘKACH DOLNYCH
Dane wykonawcy:
Nazwa/Imię i Nazwisko:.......................................................................................................
Siedziba/miejsce zamieszkania:.............................................................................................
Numer telefonu:............................................... Numer faksu: ………….…………………...
Adres poczty elektronicznej:................................................................................................
Numer REGON: ............................................... Numer NIP: ………………………….…….
Nr KRS........................................................................................ zarejestrowany
przez...........................................................................................................
albo Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.........................................................
zarejestrowany przez.............................................................................................................
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu pożarniczego:
1) Oferujemy wykonanie zamówienia – dostawa samochodu, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
za cenę:
Cena netto

Wartość podatku VAT

Cena brutto (liczbowo i słownie)

2) Okres gwarancji na oferowany samochód pożarniczy wynosi:………......miesięcy na prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady
materiałowe i fabryczne;
18

3) Termin wykonania:
Termin wykonania dostawy: 60 dni / 45 dni / 30 dni * od dnia podpisania umowy.
Maksymalny termin wykonania to 60 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin wykonania do 45 dni lub do 30 dni
licząc od dnia podpisania umowy.
W przypadku nie wpisania terminu wykonania lub wpisania wartości innej niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie termin wykonania
równy 60 dni od ostatecznego terminu na podpisanie umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. na
okres 30 dni.
4. Oświadczamy, iż w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Oferta została wniesiona na ...................... zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ................... do nr .................

……………………………
(data)

………………..…………………………….
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna samochodu
Specyfikacja techniczna samochodu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla Średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego z
napędem 4x4 wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dolnych

L.P

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

I.
1.1

WYMAGANIA PODSTAWOWE
Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu
drogowym‖ z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w
jednostkach ochrony przeciwpożarowej‖ „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U.
Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.
Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu.
PODWOZIE Z KABINĄ
Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć
16 000kg

1.2

1.3

II.
2.1
2.2
2.3
2.4

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210kW
Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min.2018, Podać markę i model
Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym:
4x4 –uterenowiony z :
 przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i trenowych
 blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej oraz międzyosiowego
 na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne
 skrzynia biegów-manualna o maksymalnym przełożeniu- 6 biegów do przodu +plus wsteczny
 napęd stały osi przedniej
 system ABS
 zbiornik paliwa min.150l

20

L.P

2.5
2.6

2.7

2.8

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

 2 akumulatory o pojemności ,min.170 Ah każdy
Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska
(czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6
Zawieszenie osi przedniej i tylnej:
 mechaniczne- resory paraboliczne,
 amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów
Kabina czterodrzwiowa, zawieszona mechanicznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4
Kabina wyposażona w :
 klimatyzację
 indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy
 niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku
 szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków
 elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej
 elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy
 elektrycznie podgrzewane lusterka główne i szerokokątne, zewnętrzne
 lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony
 lusterko rampowe- dojazdowe, przednie
 poręcz do trzymania w tylnej części kabiny
 wywietrznik dachowy
 centralny zamek
 listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi
Kabina wyposażona dodatkowo w:
 uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń.
 odblokowanie każdego aparatu indywidualnie
 dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie
hamowania pojazdu
 schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny
 podnoszone siedzenie należy wyposażyć w siłownik podtrzymujący je w pozycji otwartej
 Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny
zespolonej minimum 1500mm
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym,
o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.
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2.9

2.10

2.11

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

Fotel dla kierowcy:
 z pneumatyczną regulacją wysokości,
 z regulacją dostosowania do ciężaru ciała
 z regulacją odległości całego fotela
 z regulacją pochylenia oparcia
Fotel dla pasażera(dowódcy):
 z mechaniczną regulacją wysokości
 z regulacją odległości całego fotela
 z regulacją pochylenia oparcia
W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:
 radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: częstotliwość VHF
136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz
 radio z odtwarzaczem
 podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.
Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
 sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym , słownym
 sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym , słownym
 Zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje‖, „otwarte podesty‖, „wysunięty maszt‖
 sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów
 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
 wskaźnik wysokiego ciśnienia
 skrytka zamykana o wymiarach min 30cm x 40cm do przewożenia dokumentacji technicznej
Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu
uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub
głośniki o mocy min. 200W
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału
poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne,
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2.13

2.14
2.15
2.16

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.
Wymagana funkcjonalność podstawowa:
 minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji, dźwiękowej
 załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie
przycisku)
 wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)
 wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)
 Na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa, dopasowana do szerokości dachu
ukształtowana opływowo -z zamontowaną , lampą zespoloną z podświetlanym napisem „STRAŻ‖, i dwie
wyprofilowane, ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, lampy koloru
niebieskiego, wbudowane po obu stronach w nakładkę. Każda lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z
min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu .
 na ścianie tylnej pojazdu , w narożach wyprofilowane dwie lampy koloru niebieskiego ukształtowane
opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, wbudowane po obu stronach w barierkę dachu.
Każda lampa sygnalizacyjna w technologii LED , w obudowie z poliwęglanu, z możliwością wyłączenia
z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,
 4 dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe, niebieskie w technologii LED, min. 6 LED każda,
wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, zamontowane na masce pojazdu.
 oraz „fala świetlna‖ LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia składająca się z min 7 modułów, dwa
skrajne moduły zintegrowane z sygnalizacją ostrzegawczą pojazdu emitujące błyskowe światło koloru
niebieskiego.
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. (bez odłączania urządzeń wymagających stałego
zasilania)
Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła
~230V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza
w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min 4m, umieszczonym
po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika.
Ładowarka zamontowana na samochodzie.
Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację
świetlną dopuszcza się światło cofania).
Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN‖ pneumatyczny włączany dwoma niezależnymi włącznikami
zamontowanymi w nadszybiu po jednym dla dowódcy oraz dla kierowcy pojazdu.
Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny , przystosowany

23

L.P

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

2.17

do ciągnięcia przyczep zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne
muszą współpracować z przyczepą.
Ogumienie uniwersalne, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych
Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu, ze
wspomaganiem wciągania i zdejmowania ,z funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę .
Wyklucza się przewożenie koła na dachu pojazdu i montaż koła pod podwoziem pojazdu

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba
bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia.
2.18

III.
3.1

3.2

3.3
3.4

Kolory samochodu:
 elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym
 błotniki i zderzaki – w kolorze białym
 żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium
 kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.
ZABUDOWA POŻARNICZA
Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3350mm.
Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa)
Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowkówblachą nierdzewną
Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane z materiałów kompozytowych
Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1)
Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią
łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach
schowków, na całej długości zabudowy .
Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy.
Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym
Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie , listwy- LED,
umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu
drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.
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Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu:
 oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe
balustrady boczne (min3szt na stronę)
 zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe
bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu, w czasie akcji ratowniczej.
 oświetlenie powierzchni dachu, typu LED
 oświetlenia włączane z przedziału autopompy
 W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością
sterowania oświetleniem z tablicy autopompy
 Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach
wstecznych kierowcy.
Szuflady i wysuwane tace powinny automatycznie ,blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie
wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem
Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać
oznakowanie ostrzegawcze
Półki sprzętowe wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w
zależności od potrzeb użytkownika
Schowki wyposażone np. w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat
prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu
Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej ,dostępne tak z jednej jak i z drugiej
strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min.800mm, wyposażona w półki z regulacją wysokości.
Wymagane wykonanie i zamontowanie obrotowych regałów w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, na
całą wysokość skrytki, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez
Zamawiającego. Regały obrotowe wykończone jaskrawym kolorem barwy zielonej.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden
klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane zamknięcie żaluzji ,typu rurkowego.
Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna
boczna -dachu wykonana z materiałów kompozytowych jako część z nadbudową pożarniczą z elementami
barierki rurowej , o wysokości min 180 mm
Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach 2600x600x200
mm posiadająca oświetlenie wewnętrzne załączane po otwarciu skrzyni typu LED, na wieku skrzyni zamontowane
mocowanie na dwa przęsła drabiny nasadkowej typu Markos DN 4084/3. Nasadki zamontowane w taki sposób
aby podczas jazdy przęsła drabiny zamocowane były stabilnie zabezpieczone przez przesuwaniem. Dodatkowo na
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dnie skrzyni zamontowane dwa uchwyty umożliwiające mocowanie dwóch sztuk węży ssawnych 110.
Na dachu pojazdu zamontowane uchwyty na drabinę 3 przęsłową wysuwną -typu DN3080, bosak, mostki
przejazdowe itp.
Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych,
umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie
Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów, wykonany z materiałów kompozytowych
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację.
Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.
Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu z zaworem kulowym
Nasada umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym
Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito
Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed
przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów , odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania
środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany
do klasy autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie
pracy
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi
Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia
 wydajność , min.2400 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m
 wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar
Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
 dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami
lub żaluzjami schowkach bocznych.
 wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia
 działka wodno – pianowego
 zraszaczy
Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z
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regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.
Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy
zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu,
gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi
kolorami:
 nasada wodna zasilająca kolor niebieski
 nasada wodna tłoczna kolor czerwony
 nasada środka pianotwórczego kolor żółty
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
 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
 regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
 miernik prędkości obrotowej wału pompy
 włącznik i wyłącznik silnika pojazdu
 kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik(stany awaryjne)
 kontrolka włączenia autopompy
 licznik czasu-pracy autopompy
W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:
 sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z
regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
 sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem
zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną
 sterowania automatycznym lub ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego
Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu
przewoźnego
Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż
sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.
W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania
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silnika pojazdu oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni
biegów
Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany .
Wydajność działka min 800÷1600 l /min.
Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m,
umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą
podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.
Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia
węża.
Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.
Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu
sprężonego powietrza
Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy.
 trzy zraszacze zamontowane przed przednią osią (prawy, lewy oraz zamontowany centralnie na środku
samochodu.)
 dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu
Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich,
drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.
Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2(dwoma) reflektorami, wyposażonymi w
lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min.30 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu
napięciem 24V
 maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego
230V
 wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów.
 obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony
 sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.
 złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania
 w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu
 wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego
 wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca postojowego
 wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości
 wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu
 oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe (pilotem)sterowanie masztem, obrotem i
pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m)
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Pojazd musi być wyposażony w :
 w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach
atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w
zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego
lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację
W ostatniej skrytce po stronie dowódcy, w dolnej części zamontować półkę wysuwną w kształcie odwróconej
litery „T‖ oraz zainstalować mocowania na armaturę wodną dostarczoną przez zamawiającego
WYPOSAŻENIE
Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik
zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe
Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów
ratowniczo-gaśniczych‖
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia
Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania
Montaż sprzętu na koszt wykonawcy
Samochód należy doposażyć w :
 z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -8ton z liną o długości min. 25m
wraz z dedykowanym napinaczem (układaczem) liny, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie
kompozytowej - dostarczone przez Wykonawcę,
 światła do jazdy dziennej-światła zabezpieczone osłonami ochronnymi
 Pojazd –wyposażony w pionową paletę obrotową w schowku bocznym oraz w narzędzia zamontowane na
palecie obrotowej, m.in :
-uchwyt przystosowany do montażu łomu typu Hooligan – narzędzie dostarczone przez zamawiającego,
- łom budowlany Proline 1200mm lub równoważny -1szt, - dostarczone przez Wykonawcę,
-łom stalowy wyciągacz Proline lub równoważny o długości min 600mm-1szt, -dostarczone przez
Wykonawcę,
-młot dwuręczny 4 kg Fiskars lub równoważny, - 1szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
-młotek 570gr. Fiskars młotek stolarski XL lub równoważny - 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
-siekiera 640 gr. Fiskars X7 lub równoważna – 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
-siekiera 1500 gr. Fiskars X17 lub równoważna – 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
-piła kabłąkowa 21‖ 500gr. Fiskars SW30 lub równoważna – 1szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
-nożyce do drutu o możliwości cięcia prętów o średnicy min 14mm – 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
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Podesty otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze ,żółte, umieszczone na bokach poprzecznych
podestu z każdej strony
Działko wyposażone w możliwość wysuwu na wysokość min 30cm ponad poziom dachu
Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, o masie do 3,5t
Wysuwną paletę na sprzęt sanitarny z doprowadzoną wodą i sprężonym powietrzem, z pistoletem w schowku
bocznym. Sprzęt sanitarny wykonany ze stali nierdzewnej.
Podesty otwierane, strona wewnętrzna, dach nadwozia oraz częściowo belka tylna wyłożone-

polakierowane, wykładziną antypoślizgową w kolorze czarnym.
W miejscu mocowania koła zapasowego, do stałego przewożenia w nadwoziu, przewidzieć i wykonać regał,
pionowy wysuwny, stosowany zamiennie z kołem zapasowym. Na regale zamontowany sprzęt m.in.:
- Szufla Fiskars Solid lub równoważna – 2 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Szpadel ostry Fiskars Solid lub równoważna – 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Szpadel prosty Fiskars Solid lub równoważna – 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Saperka Fiskars Solid lub równoważna – 1 szt, - dostarczone przez Wykonawcę,
- Widły do kompostu Fiskars Solid lub równoważna – 1 szt, - dostarczone przez Wykonawcę,
-Szczotka uniwersalna Fiskars typu „L‖ lub równoważna – 2 szt - dostarczone przez Wykonawcę,
W kabinie kierowcy należy zamontować urządzenia wg. poniższego zapisu:
- radiotelefon samochodowy, przewoźny, na górze w centralnej części nadszybia ,bliżej dowódcy dostarczone przez Wykonawcę,
-panel ze wskaźnikami -monitor ,w nadszybiu, bliżej kierowcy
-przyciski funkcjonalne, załączania zabudowy, oświetlenia, halogeny, ogrzewania itp.-zamontowane obok
kierowcy, po prawej stronie
- Aparat powietrzny MSA Auer Airgo Pro SL + maska G1+ automat AutoMaXX + butla stalowa 6l + czujnik
bezruchu MotionSCOUT (ze względu na posiadany sprzęt oraz wymaganą kompatybilność) - 4 kpl dostarczone przez Wykonawcę,
- Detektor wielogazowy MSA Auer Altair 4X (ze względu na posiadane przeszkolenie w zakresie przeglądów
okresowych.) – 1 szt - dostarczone przez Wykonawcę,
- Radiotelefon Hytera PD565 z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe lub równoważny– 4 szt. dostarczone przez Wykonawcę,
- Mikrofonogłosnik kompatybilny z radiotelefonami nasobnymi- 4 szt – dostarczone przez wykonawcę
- Latarka INTRANT XPR 5568RX NIGHTSTICK wraz z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe lub
równoważna – 4 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
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W zabudowie zgodnie z preferencjami zamawiającego, do ustalenia na etapie realizacji zamówienia, należy
zamontować następujące urządzenia:
- Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym – 4 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Zestaw do pożarów traw i lasów zawierający 2 szt prądownicy turbo z nasadą 25, 4 szt. Wąż tłoczny H25/20
PCV, rozdzielacza kulowego 52/25-52-25. Wszystkie elementy zapakowane do skrzyni transportowej
umożliwiającej swobodne przemieszczanie. 1szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Masz oświetleniowy Epistar 200 Led 4x50W 22000Lm lub równoważny, 1szt - dostarczone przez
Wykonawcę,
- Gaśnica śniegowa 5 kg – 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Wentylator oddymiajacy PAPIN 350 wraz z dedykowaną przystawką do podawania piany lub równoważny –
1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Składany bosak lekki, dielektryczny NUPLA 90 cm + przedłużka NUPLA 90 cm lub równoważny, dostarczone przez Wykonawcę,
- Zestaw do czyszczenia komina zawierający linę 12mb, kula 2,5kg, szczotka 200mm i 300mm, sito
kominowe – 1 kpl. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Kamera termowizyjna FLIR K33 wraz z akcesoriami w zestawie oraz walizką transportową lub
równoważną– 1 kpl – dostarczone przez wykonawcę,
- Najaśnica mobilna Floodlight Twin 36000lm, 2 x głowica, 2 x masz teleskopowy, ładowarka, 6 x filtr,
walizka, pudełko lub równoważny – dostarczony przez wykonawcę,
- Kurtyna wodna 52 z regulacją - 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Rozdzielacz kulowy 75/52 -75-52 E - 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Przełącznik 110/75 - 2 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Przełącznik 75/52 - 2 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Klucz uniwersalny K5 - 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Klucz do hydrantu podziemnego - 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Skrzynka narzędziowa YATO 80 cz. lub równoważny - 1 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Przedłużacz bębnowy KERG 50m, guma, 4 gniazda lub równoważny - 1 szt. - dostarczone przez
Wykonawcę,
- Wąż tłoczny WV 52-20 ŁA G lub równoważny - 10 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Wąż tłoczny WV 75-20 ŁA G lub równoważny - 8 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Kombinezon ochronny TYCHEM C standard (kat. III) lub równoważny - 2 szt. - dostarczone przez
Wykonawcę,
- Zestaw poduszek wysokociśnieniowych zawierający reduktor, sterownik, 2 x przewód 5m, 2 poduszki SKL
6 i SKL 14 - 1 kpl. lub równoważny - dostarczone przez Wykonawcę,
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L.P

4.4

4.5
V.
5.1

VI.
6.1

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

- Bloczek ratowniczy pojedynczy Extra Roll lub równoważny - 2 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Wąż tłoczny 52 H&V Grunwald WM Profi - 4 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
- Wąż tłoczny 75 H&V Grunwald Profi Reflex - 2 szt. - dostarczone przez Wykonawcę,
Wraz z pojazdem należy dostarczyć odpowiednie modułowe pojemniki zamykane, z przeznaczeniem na sprzęt
dostarczony przez zamawiającego w ilości potrzebnej do prawidłowego oraz bezpiecznego montażu wyposażenia
pojazdu.
Samochód wydany będzie z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego oraz pełnym zbiornikiem paliwa i adblue
OZNACZENIE
 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy - ―OSP+ nazwa+ loga projektów
oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP
 Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się
możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu
OGÓLNE
Gwarancja podstawowa na samochód - min. 24 miesiące
Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min.24 miesiące

Uwaga ! :
*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu
określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca
w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie
odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE
WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze**:……………………………………………………………………………………………………

……………………………
(data)

…………….…………………………….
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………
(data)

…………………………………………….
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

……………………………
(data)

…………………………………………….
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp określone w SIWZ.
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.

……………………………
(data)

……………………………………………………………...
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam,

że

w

celu

wykazania

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu,

określonych

przez

zamawiającego

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono
warunki

udziału

w

postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w

następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot
i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………………………
(data)

……………………………………………………………...
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
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załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA
Dotycząca grupy kapitałowej
Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy
1) nie należy do grupy kapitałowej*,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
2) należy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………

……………………………
(data)

…………………………………………………………
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ
ZASTRZEŻENIE
nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz. U. z 2003 r nr 153
poz. 1503 z późn. zm.).
Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane, gdyż
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
(Określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie
trzy warunki:
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………
(data)

………………………………………………………
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA
zawarta w dniu ........... roku w Łękach Dolnych, pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Łękach Dolnych mającą swą siedzibę w Łęki Dolne
113A, 39-221 Łęki Górne zwany dalej w treści umowy „Zamawiającym‖, reprezentowaną przez:
1. Pana Mirosława Miczka - Prezesa OSP
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści „Wykonawcą‖, reprezentowanym przez:
1.

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

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została zawarta
umowa o następującej treści:

1.

2.
3.

4.
5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki……………..
model ……………………..w ramach zadania pn.
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dolnych” współfinansowanego ze środków Państwowej Staży Pożarnej.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego i wydania mu samochodu ratowniczo-gaśniczego określonego w ust. 1
o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do formularza oferty.
Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowy z rocznika ….........., wolny od jakichkolwiek usterek,
nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich, jak również będzie spełniał wszystkie wymagania przewidziane prawem i będzie
dopuszczony do ruchu na terenie RP.
Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz z kompletną dokumentacją
wymienioną w § 5 umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
§2
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TERMIN REALIZACJI UMOWY
Realizacja niniejszej umowy, rozumiana, jako dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu, nastąpi w terminie ……… 2018
r.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§3
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
kwotę netto: .......................... zł (słownie złotych: .........................................................)
plus ……% podatek VAT
kwotę brutto: .........................zł (słownie złotych: .........................................................)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wymienioną w ust. 1 cenę w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, po faktycznym
odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony oraz przeprowadzeniu szkolenia, o którym
mowa w § 4 ust. 6 umowy
Zamawiający dokona płatności faktury na rachunek bankowy Wykonawcy w…………………………………………………….
nr:……………………………………………………………………………………
Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać oświadczenia (lub
dowody zapłaty) Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowaną dostawę. Oświadczenie powinno
zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy.
W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym
zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, lub nie przedłożenia oświadczeń lub
dowodów o których mowa w ust. 5 Zamawiający wdraża postępowanie określone w art. 143 c prawa zamówień publicznych.

§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
2. Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu niekompletnego.
3. Odbiorowi faktycznemu podlegać będzie kompletny pojazd. Odbioru dokona komisja. W skład komisji wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli
Zamawiającego. Odbiór pojazdu odbywa się w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór przedmiotu umowy polegał będzie
na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem oraz specyfikacją oraz poprawności
montażu sprzętu.. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, z co najmniej
5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie tel.(505675969). Protokół odbioru dla przedmiotu umowy zostanie
sporządzony w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, oraz 1 dla Wykonawcy. Zostanie podpisany przez strony. Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru.
41

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub
wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2
egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli
stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 4 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu
usterek, dalszy tok postępowania zgodny z ust. 3.
6. Wykonawca lub jego przedstawiciel przeprowadzą na własny koszt szkolenie z kompleksowej obsługi przedmiotu umowy. Szkolenie odbędzie się
w dniu odbioru lub maksymalnie do 14 dni od dnia odbioru. W szkoleniu uczestniczyć będzie minimum 5 osób ze strony Zamawiającego. Z
przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół wraz z wykazem osób przeszkolonych.
§5
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) kartę pojazdu,
b) instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń, schemat instalacji elektrycznej.
c) książki (karty) gwarancyjnie dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej i elementów wyposażenia samochodu,
d) aktualne badanie techniczne,
e) inne niezbędnie dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego,
f) kopię świadectwa dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) poświadczoną za zgodność z oryginałem dla pojazdu
oraz elementy wyposażenia pojazdu, na które jest ono wymagane prawem,
g) wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na ternie całego kraju,
h) harmonogram przeglądów pojazdu.

§6
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……………… miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) od daty
podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru faktycznego dostawy.
2. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi
normami, jak również kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do
formularza oferty.
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3. W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis

4.

5.
6.

7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.

Wykonawcy. Rozpoczęcie naprawy będzie wykonywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas 7
dni strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia samochodu do serwisu Wykonawcy, w związku ze
stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego – koszty przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie
Wykonawca.
W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o czas trwania naprawy.
W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej i wyposażenia samochodu, wykonywane
będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie Zamawiającego nie będzie
możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne – koszty przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca.
Po okresie gwarancji serwis podwozia, zabudowy pożarniczej i wyposażenia będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie
indywidualnych zleceń użytkownika samochodu.
Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami
obsługi i konserwacji.
§7
PODWYKONAWCY
Strony dopuszczają możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą Zamawiającemu do akceptacji.
Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę zawartą
z Podwykonawcą, tożsamą z uprzednio zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego.
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi (dostawy) wykonane przez Podwykonawcę.
Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy.

§8
UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA LUB ZMIANY UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tej
okoliczności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy;
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1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż
3)
4)

5)
6)
7)

Wykonawcą stroną, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
wszelakie zmiany związane z podwykonawcami;
zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości
odpowiadającej zmianie podatku ,
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,

4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane
w ust. 3 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:
1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt
4);
2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnia warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§9
KARY UMOWNE
1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione
kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15% ceny wskazanej w § 3 ust. 1,
2) za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie – 0,5% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z
jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie
poniósł on w związku z realizacją niniejszej umowy; odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i
przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie,
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3) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu – 1% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia; postanowienia wymienione w pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) za opóźnienie w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej po prawidłowo zgłoszonej usterce – 0,2% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 15% ceny wskazanej w § 3 ust. 1.
2) za opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie – 0,2% ceny wskazanej w
§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 3 tygodnie Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać od
Zamawiającego pokrycia poniesionych w związku z realizacją umowy, rzeczywistych strat finansowych; odstąpienie od umowy
wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie Wykonawcy wciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie
przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie.
4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda
przewyższa wysokość wyżej wymienionych kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bez uprzedniego
wezwania do ich zapłaty.
§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zgodnie oświadczają, że poddadzą się rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam(y), że zamierzam(y) powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.

Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

Nazwa podwykonawcy, adres firmy

1.

2.

3.

……………………………
(data)

………………………………………………………
(Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)
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