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II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
- tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami
opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2013 r. poz. 423, a także wydane na podstawie
niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów,
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1735).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień
publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty wraz z podstawowym wyposażeniem:
PODWOZIE Z KABINĄ
Pojazd pożarniczy powinien spełniać wymagania polskich przepisów: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów
uprzywilejowanych. Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2
Pojazd powinien spełniać 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 z dnia 20 czerwca 2007 r., Dz.U. Nr
143 poz. 1002).
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane
przez uprawnioną jednostkę certyfikującą wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu.
Pojazd ponadto musi spełniać następujące wymagania:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w
sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych (Dz.U.Nr 165 z 20011 r).
Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe z 2015 r., musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia lub
homologacji typu bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy
zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym - załączone do oferty.
Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi
zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg.
Wymiary maksymalne pojazdu nie mogą przekraczać:
- długość – 8000 mm
- szerokość – 2300 mm
- wysokość – 3200 mm
Odbierany pojazd ma być zatankowany z pełnym zbiornikiem paliwa.

Wyposażenie:
pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego,
urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych przez głośnik o mocy min. 200 W. Na
dachu kabiny zamontowana nakładka kompozytowa z zamontowana lampą zespoloną z napisem STRAŻ i dwie lampy
niebieskie LED wbudowane w nakładkę kompozytową, głośnik, oraz dwie lampy dalekosiężne lub układ równoważny w
postaci zamontowanej belki zespolonej z napisem STRAŻ na dachu kabiny układ zgodny z obowiązującymi przepisami dla
samochodów uprzywilejowanych oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne na dachu pojazdu nie zastawiające belki
zespolonej, Z tyłu pojazdu na nadwoziu 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pojazdu oraz fala świetlna LED. W przedziale
autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik i mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami – min. norma EURO 5, silnik o mocy min. 280 KM.
Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4 – uterenowiony z:
- przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
- możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,
- z blokadą mechanizmu międzyosiowego,
- napęd 4 x 4
- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do
kierunku jazdy).
Kabina musi być wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ ogrzewania i
wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.
Kabina wyposażona w: wywietrznik dachowy, klimatyzacje, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, elektrycznie
regulowane lusterka, elektrycznie regulowane szyby boczne przednich drzwi, instalację do podłączenia ładowarek latarek i
radiostacji, radio samochodowe, radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25
W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, wyświetlacz alfanumeryczny min 14
znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci
MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona, w uchwyty na cztery aparaty oddechowe, odblokowanie
każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np.
podczas hamowania
Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i
ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z
tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie
elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi
zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci
stacjonarnej. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego
(sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla
kierowcy i dowódcy. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego ,
jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare lub zbliżone, błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa –
czerwony RAL 3000
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach
otoczenia od –25°C do +50°C.
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS, na osi przedniej i tylnej ogumienie terenowe dostosowane do
różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do
przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).
Pojazd wyposażony w certyfikowany zaczep holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep. Zawieszenie
mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną w zakładanych warunkach
eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej i tylnej : mechaniczne - resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,
stabilizator przechyłów.
ZABUDOWA POŻARNICZA
Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej
lub aluminium.
Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestów w wykonaniu antypoślizgowym. Powierzchnia dachu o
właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.
Na dachu zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt oraz uchwyty z rolkami na drabinę strażacką i uchwyty na
węże ssawne. Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 1/min.
przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.
Powierzchnie platform podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.
Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu
anty poślizgowym. Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi
wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na
klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków, Zamknięcia żaluzji typu rurkowego, dostęp do sprzętu z zachowaniem

wymagań ergonomii. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane
automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
Pojazd musi być wyposażony w:
- listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, lub w
ramach rozwiązania równoważnego na każdym boku zabudowy lampy LED zapewniające oświetlenie pola pracy zgodnie z
wymaganiami normy,
- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,
- oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,
- oświetlenie typu LED umieszczone pod drzwiami wyjściowymi kabiny załogi.
Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać
zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). Dwa podesty wysuwane jeden pod agregat
prądotwórczy drugi na sprzęt ratowniczy.
Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie
ostrzegawcze. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być
tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach, konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z
ich wnętrza.
Zbiornik wody o pojemności 4000 litrów wykonany z materiałów kompozytowych lub blach kwasoodpornych. Zbiornik
musi być zamontowany i wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezusterkową i bezpieczną eksploatacje,
oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać właz rewizyjny i falochrony.
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub
innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.
Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie
kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do – 25 ᴼ C.
Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. oraz 400
l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika
samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m. na zwijadle,
zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego
strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień
rozwinięcia węża. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii
przy użyciu sprężonego powietrza. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny.
Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny
Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów
gaśniczych: instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, dwa zraszacze powinny być umieszczone przed
przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy
przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, powinna być tak skonstruowana, aby
jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. dwóch nasad tłocznych
75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno – pianowego
zamontowanego na dachu pojazdu i zraszaczy.
Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu, być wyposażona w urządzenie odpowietrzające
umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek., wyposażona
w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia
pracy.
W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik
prędkości obrotowej autopompy, licznik motogodzin, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika
pojazdu, kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej
silnika). Autopompa wyposażona w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie
stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności autopompy.
W kabinie kierowcy muszą znajdować się urządzenia kontrolno-pomiarowe takie jak wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
oraz wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja
napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania
środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy
zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego
jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
Maszt oświetleniowy: działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,
złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny
kolidować z ruchami teleskopów, wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy
reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, maszt wysuwany pneumatycznie z głowicą z dwoma lub

czterema reflektorami wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów zamontowany na stałe
na pojeździe zasilany napięciem 24V z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, sterowanie obrotem reflektorów
wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, stopień ochrony reflektorów
masztu min. IP 55, oprócz ręcznego wymagane sterowanie masztem bezprzewodowe (pilotem) obrotem, i pochyłem
reflektorów oraz załączeniem oświetlenia (zasięg min. 50 m). Maszt podłączony do agregatu prądotwórczego.
Wyposażenie:
Pojazd wyposażony w kamerę monitorująca strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach
atmosferycznych, monitor przekazujący obraz kolorowy o przekątnej min 7 cali w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy oraz
w nawigację z aktualna mapa polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali.
Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu o sile uciągu min. 60 kN z liną o dł. 30 m. b.
Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem to jest minimum: 1 klin, 1 klucz do kół,1 podnośnik
hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, koło zapasowe.
Agregat prądotwórczy o mocy min 2,5 kVA, stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem.
Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - OSP Nowe Piekuty, herb i numery operacyjne
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji
zamówienia.
Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i
rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ w zakresie posiadanych parametrów użytkowych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust .5
ustawy pzp /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same
(nie gorsze) od podanych w siwz.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV 34.14.42.10-3 - wozy strażackie,
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Wymagania stawiane wykonawcy:
6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia.
6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy.
6.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego
i terminowego wykonania zamówienia.
6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
7. Wymagania dotyczące gwarancji
Minimalny wymagany przez Zamawiającego od Wykonawcy okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia
wynosi 24 miesiące. Jeżeli wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym ( załącznik nr 6 ) do Specyfikacji okresu
gwarancji i rękojmi, wtedy Zamawiający za okres gwarancji i rękojmi przyjmuje minimalny wymagany okres tj. 24
miesiące.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.09.2015 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej trzech dostaw nowych średnich samochodów
pożarniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie o wartości min. 600 000,00 PLN brutto każda,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.
600 000,00 PLN
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do
należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w

postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa
zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w
niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. Nr 6)
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
(zał. Nr 2)
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (zał. Nr 3)
A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych (zał. Nr 5)
A.5) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę (zał. Nr 7)
A.6) Wymagania techniczne pojazdu (zał. Nr 1)
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa
zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy
złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie dostaw.
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy
złożyć następujące dokumenty:
D.1) Opłacona i ważna na okres realizacji zamówienia polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), B.2), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
E.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie
wcześniej niż w terminach określonych w pkt. „E.1)".
E.3) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.B.4), składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
E.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka
cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
F.3) Oferta winna zawierać:
oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.2), A.3), A.4), pkt. B.1), B.2),B.3), B.4), B.5) dla każdego wykonawcy z
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
G.1) Świadectwo homologacji na samochód będący przedmiotem dostawy zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”,
G.2 Wypełniony druk załącznik nr 1 - potwierdzenie przez wykonawcę wymagań technicznych samochodu ratowniczo gaśniczego.
G.3 Świadectwo dopuszczenia pojazdu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez jednostkę
uprawnioną do jego wydania wymagane do dostarczenia na dzień odbioru pojazdu.
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..
H.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o
których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty.
H.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do
tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą
dokumentów wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) do B.5)dotyczących każdego z tych podmiotów.
H.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych
podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
Pisma do zamawiającego należy kierować na:
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w
niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z
wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Inspektor Jan Rzymski
tel. 86 476 15 20 w. 17 w godz. pomiędzy 7³ᴼ – 15³ᴼ
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest pracownik kancelarii, tel. 86 476 15 20, fax.
86 476 15 22 w godzinach pracy zamawiającego.
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po
upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego
zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane
zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone
zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą
wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w
Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli
spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie
kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2014-10-21, sposób

przekazania: dołączone do oferty
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowe Piekuty : 38 8769
0002 0260 0013 2000 0060 z adnotacją „wadium na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
OSP Nowe Piekuty"
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /
poręczyciela.
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień
publicznych.
IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko
raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa
lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa
w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami
(załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty oraz ponumerowane.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki
cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego
przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu
jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy

regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów
wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta)
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1
niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Ofert na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowe Piekuty"
nie otwierać przed 19.05.2015 r., godz. 12.15"
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania
lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymagań określonych przez zamawiającego, lub
pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww.
wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
b) spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się
do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w zakresie grupy
kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 19.05.2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Nowe Piekuty
Ul. Główna 8
18-212 Nowe Piekuty
Pokój nr 6
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie
oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 19.05.2015 r, o godz. 12.15
Gmina Nowe Piekuty
Ul. Główna 8
18-212 Nowe Piekuty
Sala Konferencyjna
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 6
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
1.4. wniesiono poprawnie wadium,
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert,
które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie
każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym
opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany
zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 - 100 (100 % = 100 pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione
poniżej
Lp.
1.
2.

Nazwa kryterium
całkowita cena oferty brutto
okres udzielonej gwarancji w miesiącach

Waga
90 %
10 %

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferty brutto
C = ----------------------------------------- x 100 x 90 %
cena brutto oferty badanej
Do porównania i oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany następujący wzór:
Okres gwarancji oferty ocenianej
G = -------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego
nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w
przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert
uznanych za ważne,
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania
ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane
faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane
pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z
treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do siwz.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono
przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało
ono przesłane pisemnie,
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z
przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) zamieści również na swojej stronie internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz
uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych
„Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie
prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia,
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia
publicznego, a także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o
jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków
technicznych służących do utrwalania obrazu
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający
poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena 0,50 zł.
za 1 stronę).
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks Cywilny.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Wymagania techniczne pojazdu – zał. Nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Wykaz wykonanych dostaw
5. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
6. Formularz ofertowy
7. Wzór umowy

_____________________________
Kierownik zamawiającego

Załącznik Nr 1 do SIWZ
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
4 X 4 DLA OSP NOWE PIEKUTY
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Podwozie z kabiną
1. Pojazd pożarniczy spełnia wymagania polskich przepisów:
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
r., poz. 1137 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących
pojazdów uprzywilejowanych.
Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2
2. Pojazd powinien spełniać 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 z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 143 poz. 1002) i
Rozporządzenie zmieniające (Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.)
3. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w
jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez uprawnioną jednostkę
certyfikującą wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85,
poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru i przekazane przy
odbiorze samochodu
4. Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe 2015 r., musi posiadać aktualne
świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu bądź decyzję
zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem
dostawy zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym - załączone do oferty.
5. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)
nie może przekraczać 16000 kg. Pojazd dostarczony ma być zatankowany z
pełnym zbiornikiem paliwa
6. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i
świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno
umożliwić podawanie komunikatów słownych głośnik lub głośniki min. 200
W. Na dachu kabiny zamontowana nakładka kompozytowa z zamontowana
lampą zespoloną z napisem STRAŻ i dwie lampy niebieskie LED wbudowane
w nakładkę kompozytową, głośnik, oraz dwie lampy dalekosiężne lub układ
równoważny w postaci zamontowanej belki zespolonej z napisem STRAŻ na
dachu kabiny układ zgodny z obowiązującymi przepisami dla samochodów
uprzywilejowanych oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne na dachu
pojazdu nie zastawiające belki zespolonej,
Z tyłu pojazdu na nadwoziu 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pojazdu oraz
fala świetlna LED.
7. W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik +
mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
8. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym
wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami – min. norma EURO 5 Silnik o mocy minimum 280 KM.
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Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x
4 – uterenowiony z:
- przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i
terenowych,
- możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,
- z blokadą mechanizmu międzyosiowego,
- napęd 4 x 4
- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w
układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Kabina musi być wyposażona w:
- Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny
przy wyłączonym silniku.
Kabina wyposażona w:
- wywietrznik dachowy
- klimatyzacje
- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną
- elektrycznie regulowane lusterka
- elektrycznie regulowane szyby boczne przednich drzwi
- Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji,
- radio samochodowe
- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174
MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do
użytkowania w sieci MSWiA, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków.
Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena
radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr
siły głosu.
Kabina wyposażona dodatkowo w uchwyty na cztery aparaty oddechowe
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie
- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe
odblokowanie np. podczas hamowania
Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem
łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w
zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia
oparcia.
Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc
alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne
zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu
Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w
układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej
Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania
akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do
zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany
dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową
włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się
światło cofania.
Kolorystyka:
elementy podwozia - czarne, ciemnoszare lub zbliżone
błotniki i zderzaki - białe,
kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych
urządzeń pojazdu.
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować
swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C.
Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.
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Na osi przedniej i tylnej ogumienie terenowe dostosowane do różnych
warunków atmosferycznych (wielosezonowe), Pełnowymiarowe koło
zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce
uzgodnić z zamawiającym).
Pojazd wyposażony w certyfikowany zaczep holowniczy, przystosowany do
ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacja podwozia, o masie min. 10 ton.
Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie
masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach
eksploatacji
Zawieszenie osi przedniej i tylnej : mechaniczne -resory paraboliczne,
amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów
Zabudowa pożarnicza:
Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję stali nierdzewnej, aluminium, kompozyt.
Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestów wykonaniu
antypoślizgowym.
Powierzchnia
dachu
o
właściwościach
przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.
Na dachu zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w
przybliżeniu 140cmx40cmx25 cm- tolerancja wartości poszczególnych
wymiarów 30% oraz uchwyty z rolkami na drabinę strażacką, uchwyty na
węże ssawne, bosak
Na
podeście
roboczym
zamontowane
działko
wodno-pianowe
o regulowanej wydajności 800-1600 1/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i
regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany
zawór odcinający.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny
w
wykonaniu antypoślizgowym.
Półki sprzętowe wykonane z materiałów nierdzewnych, z możliwością
regulacji położenia wysokości półek
Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych,
z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i
pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z
anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden
klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie
typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik
oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,
Pojazd musi być wyposażony w :
- listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w
górnej części zabudowy pożarniczej, lub w ramach rozwiązania
równoważnego na każdym boku zabudowy lampy LED zapewniające
oświetlenie pola pracy zgodnie z wymaganiami normy,
- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy
pojazdu,
- oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny
załogi,
- oświetlenie typu LED umieszczone pod drzwiami wyjściowymi kabiny
załogi,
Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w
pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym
wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). Dwa podesty wysuwane jeden
pod agregat prądotwórczy drugi na sprzęt ratowniczy
Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza
obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych,
szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich
obsługę w rękawicach.
Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
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Zbiornik wody o pojemności
4000 litrów wykonany z materiałów
kompozytowych lub blach kwasoodpornych. Zbiornik musi być zamontowany
i wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezusterkową i
bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody
podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać właz rewizyjny i falochrony.
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności
zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału
odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków
pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego
bezpieczną eksploatacje.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu
terenu i dachu pojazdu.
Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym
przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy
ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego
producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy
przez zamarzaniem w temperaturach do - 25 OC.
Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8
MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 400
l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry
autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy
zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego
natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i
rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia musi
umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia
węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Szybkie
natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający
opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.
Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz
ręczny. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny
Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania
stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:
- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze
- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa
zraszacze po bokach pojazdu,
- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed
przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny
kierowcy,
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po
otwarciu zaworów odcinających.
Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka
pianotwórczego do:
- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.
- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu
- zraszaczy
Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające
umożliwiające zassanie wody:
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek
Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia,
umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
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W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia
kontrolno - sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
- manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- miernik prędkości obrotowej autopompy,
- licznik motogodzin,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej
temperatury cieczy chłodzącej silnika)
W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolnopomiarowe:
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem
kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć
konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze
zbiornika.
Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego
zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym
zakresie wydajności pompy.
Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na
korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i
modyfikatorów.
Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite
odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z
hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed
przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze
zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący
bezpieczną eksploatację pompy.
Maszt oświetleniowy:
- działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas
ruchu do góry i do dołu,
- złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,
- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z
ruchami teleskopów,
- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi
pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić
min. 4,5 m,
- maszt wysuwany pneumatycznie z głowicą z dwoma lub czterema
reflektorami wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min.
12 000 lumenów zamontowany na stałe na pojeździe zasilany napięciem
24V z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,
- sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich
kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,
-stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55
-oprócz ręcznego wymagane sterowanie masztem bezprzewodowe
(pilotem) obrotem, i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia
(zasięg min. 50 m)

III.
58

Wyposażenie:
Pojazd wyposażony w kamerę monitorująca strefę z tyłu pojazdu. Kamera
przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych, monitor
przekazujący obraz kolorowy o przekątnej min 7 cali w kabinie w zasięgu
wzroku kierowcy
oraz w nawigację z aktualna mapa polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali.
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Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu o sile uciągu min.
60 kN wraz z liną 30 m. b.
Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem to jest
minimum: 1 klin, 1 klucz do kół,1 podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt
ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, koło zapasowe
Agregat prądotwórczy o mocy min 2,5 kVA, stopień ochrony min.IP54 z
uziemieniem
Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- OSP Nowe Piekuty, herb i
nazwa i numery operacyjne
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na
etapie realizacji zamówienia.

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

…………………………………………………..
Podpis i imienna pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ
.........................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na:
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty
oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo
zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./
1.Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3.Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

własnoręcznym

podpisem

...................................................
/data i podpis/

świadom

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn.: „Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty”, oświadczam/my, że nie podlegam/my
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

własnoręcznym

podpisem

………..............................................................
/data i podpis/

świadom

Załącznik Nr 4 do SIWZ
....................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały
wykonane i prawidłowo ukończone.

Nazwa Wykonawcy................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................

Lp

Rodzaj dostaw
typ oraz marka i model
dostarczonego pojazdu/pojazdów

Całkowita
wartość
brutto
w PLN

Data
wykonania
zamówienia

Nazwa
zamawiającego,

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy
zostały wykonane i prawidłowo ukończone.

………..............................................................
/data i podpis/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………………………………..
/ Pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na :
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty”,
przekładam informację , w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) , o tym że moje przedsiębiorstwo:
1. Nie należy do grupy kapitałowej *
2. Należy do grupy kapitałowej * w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej, Wykonawca obligatoryjne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5.

…………………….dn ………………

………………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SIWZ
………….......................
/pieczątka firmowa Wykonawcy/

…………………………..
/miejscowość, data/

FORMULARZ OFERT0WY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:………………………………………………………………………...
Siedziba:………………………………………………………………………
Numer telefonu/faksu:…………………………………………………………
REGON:………………………………………………………………………
NIP:……………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………..
1. Oferujemy wykonanie dostawy w ramach zadania „Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty” objętego przetargiem nieograniczonym za
kwotę:
cena netto ....................................................................... PLN
Słownie: ...............................................................................................................................................
podatek VAT.............%
cena brutto......................................................................PLN
Słownie: ...............................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.09.2015 r.
4. Wadium w kwocie ........................zł. zostało wniesione w dniu......................
w formie.................................................................................................................
5. Zwrot wadium na konto: ……………………………………………………..
6. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………….. m-cy od daty zakupu.
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zostały przez
nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
...................................................
/podpis osoby upoważnionej/

Załącznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA

(Wzór)

spisana w dniu ……………………….. w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty pomiędzy:
Gminą Nowe Piekuty zwaną dalej zamawiającym, reprezentowaną przez:
1. Pana Marka Kaczyńskiego – Wójta Gminy
Przy kontrasygnacie Pani Anny Kunickiej – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej Zamawiającym
a
Firmą ……………………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………….
Zwana dalej Wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jednej sztuki nowego
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4, rok produkcji 2015 dla OSP Nowe Piekuty marki…………………..
zgodnie z SIWZ, wymaganiami technicznymi (zał. Nr 1 do umowy) oraz złożoną ofertą,
2. Przez dostawę rozumie się przeniesienie własności pojazdu.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający odbierze od Wykonawcy w jego siedzibie.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, uniemożliwiających lub
utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
5. Faktura zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 marki……………………… dla OSP
Nowe Piekuty wystawiona zostanie na odbiorcę pojazdu tj. Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Piekuty, ul. Spokojna 8,
18-212 Nowe Piekuty, NIP: 7221041099 REGON: 451102263
§ 2.
1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 30.09.2015 r.
2. Do odbieranego samochodu strażackiego winna być dołączona pełna dokumentacja umożliwiająca wykorzystywanie
pojazdu do celów dla których został zakupiony obejmująca w szczególności:
a) instrukcje obsługi w języku polskim,
b) warunki gwarancji,
c) wymagane świadectwa homologacji,
d) kartę pojazdu
e) certyfikaty
f) świadectwo dopuszczenia pojazdu
3.Samochód spełniać będzie wymogi przepisów dopuszczających do eksploatacji pojazdów specjalnych.
§3
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni
roboczych.
§4
1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w protokole odbioru.
2. Protokół odbioru zostanie spisany w dniu odbioru samochodu strażackiego.
3. Przed odbiorem końcowym Zamawiający dokona odbioru techniczno – jakościowego pojazdu w siedzibie Wykonawcy.
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy,
zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i
jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego
potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady lub niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia
Zamawiający ma prawo powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad.
6. Wymienione w ust. 1 protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron, stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury przez Wykonawcę, dla odebranego samochodu strażackiego.
§5
1. Za sprzedaż samochodu spełniającego wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisów w niej
przywołanych Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą tj.
…………………..………zł. netto plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 % tj. ……….. zł.. Należność za
sprzedaż samochodu brutto wynosi …………………….. zł. (słownie: …………………………………………….).

§6
1. Zamawiający ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT, na
konto Wykonawcy podane w fakturze po pozytywnie podpisanym protokole odbioru techniczno-jakościowym.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres ………. m-cy.
2. Okres gwarancji i rękojmi zaczyna bieg od dnia odbioru i podpisania protokołu odbioru pojazdu.
3 W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze
stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie zamawiającego, przemieszczenia pojazdu na własny koszt
dokonuje Wykonawca.
4.Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia samochodu do przeglądu lub
naprawy przez Zamawiającego. Do tego okresu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki formie faksu lub
drogą elektroniczną
5. Zasady gwarancji samochodu strażackiego określają warunki gwarancji przekazane prze Wykonawcę.
§8
1. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z tytułu gwarancji
i rękojmi.
2. W okresach gwarancyjnych określonych w § 7 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych napraw
gwarancyjnych samochodu.
3. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu stwierdzenia wady do jej usunięcia.
§9
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy.
2.Wymagania dotyczące powierzania wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, dotyczą także dalszego
podwykonawcy.
3.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje
własne.
§ 10
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:
a) wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3 ,
za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 0,1 %
wartości uszkodzonego elementu za każdy dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu
określonej w § 5ust. 1.
- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w
wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,
- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % całkowitego
wynagrodzenia brutto.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3, za
każdy dzień zwłoki.
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu
określonej w § 5 ust 1.
§ 11
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
a) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
- Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania przedmiotu umowy,
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
-zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
-zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
- Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy,
- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych względem Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 12
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego z czego 1 egz.
dla Wykonawcy, a dwa egz. dla Zamawiającego.

..........................................................
Zamawiający

.........................................................
Wykonawca

