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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W

ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000,00 EURO,prowadzonego 

W TRYBIE” PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”,

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004r./Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm./,

na  :

„  Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  ”

Zatwierdził:

Gniewoszów; dnia 06.07.2011r.
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I. ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie
ul. Polna 10
26-920 Gniewoszów
tel.: (048) 62 15 209 , faks: (048) 62 15 046
e-mail: ospgniewoszow@wp.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia:

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.  Kod : Wspólny słownik zamówień (CPV): 

34144210-3”.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzone  jest  w oparciu  o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 223 z 

2007 r,poz.1655 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego –zgodnie z art. 39 ustawy.

2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.

2.3.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.  Kod : 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 34144210-3.Szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do niniejszej 

specyfikacji.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z niniejszą SIWZ.

Rodzaj zamówienia – dostawa.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Wymagany termin wykonania zamówienia:30.11.2011 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „FORMULARZ

OFERTOWY” (zał. nr 1) według wzoru zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki 

(co stwierdza oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr 4 i 5 do niniejszej siwz) :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy  

   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
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   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

6.2 Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na

podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. 

(Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.)

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
7.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofert:

1. oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – 

Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3),

2. Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy dla osób

podpisujących ofertę-jeżeli taka sytuacja zachodzi,

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert ,

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania  ofert ,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,

6. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

7. wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego ,

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych

• Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

UWAGA !

Złożenie  przez  Wykonawcę  nieprawdziwych  oświadczeń  i  informacji  istotnych  dla  przeprowadzenia  

postępowania  skutkuje  wykluczeniem  Wykonawcy  z  postępowania.  Niespełnienie  przez  Wykonawcę  

chociażby jednego z wymogów określonych w ustawie i niniejszej SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty.

7.2  Informacje  składane  w  trakcie  postępowania  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
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rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania,muszą być oznaczone 

klauzulą:„NIE  UDOSĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA,  INFORMACJA 

STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O 

ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i  

załączone są jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.”

7.3 Załączniki wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ winny być podpisane przez

Wykonawca.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.

8.1 Wszelkie wyjaśnienia Zamawiający będzie udzielał zgodnie z ustawą.

8.2 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie przedmiotu 

zamówienia oraz zapisów SIWZ są:

Sławomir Smolarczyk,tel.509 577 788, e-mail:ospgniewoszow@wp.pl

Krzysztof Szafranek tel./048/ 62 -15 -003 w.22 i 28 fax. /048/ 62 -15-046

e-mail:inwestycje@gniewoszow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

8.3 Wykonawca zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

SIWZ.

8.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie

później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

8.5 Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia łącznie z tekstem zapytania,bez wskazania 

jego źródła wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

8.6 Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w 

każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację, przekaże się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

8.7  Zgodnie  z  art.  38  ust  6  ustawy  Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  z 

uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do  wprowadzania  w  ofertach  zmian  wynikających  z 

modyfikacji treści SIWZ

8.8 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie ogłosi na stronie 

www.bip.gniewoszow.pl oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 

IX. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ

9.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z 
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upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami.

10.2 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

10.3 Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich zapisanych stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

10.4  W  przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik  do  oferty  musi  być  załączone 

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy .W przypadku 

złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.

10.5 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii opatrzonych 

klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisanych przez Wykonawcę.

10.6 Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawca  kserokopia  dokumentu  jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może 

sprawdzić jej prawdziwość w inny sposób.

10.7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.

10.8 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

10.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. 

materiałów  reklamowych,  informacyjnych)  pożądane  jest,  aby  stanowiły  one  odrębną  część 

niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

10.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

10.11 Koperty winny być kierowane na adres :

Gmina Gniewoszów,ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów  oraz opatrzone napisem: PRZETARG 

–   Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  .

10.12  Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Termin składania ofert upływa 26.07.2011 r. do godz. 10.00 .

11.2 Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów,ul. Lubelska 16; pokój 
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nr.11

11.3 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

11.4 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  26.07.2011 r. o godz. 10.15  w siedzibie Urzędu Gminy 

Gniewoszów, ul.Lubelska 16;

11.5  Zgodnie  z  art.  86  ust  2  ustawy,  otwarcie  ofert  jest  jawne.  Nieobecność  niektórych  lub 

wszystkich Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust 3 ustawy p.z.p.).

11.7 Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

11.8 Po otwarciu ofert będą podane informacje zgodnie z art. 86 ust 4.

11.9  W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 

każdego  Wykonawcę  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty.  Prośba  o  wyjaśnienie  oraz 

odpowiedź zostaną przesłane faksem i listem.

11.10  Zgodnie  z  art.  87  ust  1  ustawy,  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji  między 

Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej treści z 

zastosowaniem art. 87 ust 2 w tym zwłaszcza ceny.

11.11  Zgodnie  z  art.  87  ust  2  Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki 

rachunkowe w obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty.

11.12  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  na  piśmie 

wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając imię i nazwisko 

lub nazwę firmy oraz adres Wykonawca, którego ofertę wybrano oraz cenę. Ogłoszenia o ww.treści 

zostaną umieszczone również na www.bip.gniewoszow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT.

12.1 Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie,czy oferta 

spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień tym 

wymogom spowoduje uznanie oferty za nieważną i odrzucenie jej.

12.2 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę za wykonanie zamówienia 

Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100%

12.3 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki 

SIWZ .
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XIII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

14.1 Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym,czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4)  postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego.

14.2 Zgodnie z art. 93 ust 3 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,Zamawiający 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1 O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie .Zamawiający 

określi termin i miejsce zawarcia umowy.

15.2 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 

terminu związania ofertą.

15.3  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od 

zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XV. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1  Umowa  zostanie  zawarta  pod  rygorem  nieważności  z  zachowaniem  formy  pisemnej  z 

zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.

16.2 Z wybranym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą zostanie zawarta umowa na 

warunki określone w proponowanym wzorze umowy załączonej do SIWZ.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  przysługują  środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
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Załączniki:

1. Formularz Ofertowy

2.Wymagane parametry techniczno-użytkowe

3.Wzór umowy

4. Oświadczenie

5. Wykaz zrealizowanych dostaw

Znak sprawy :ZP.271.6.2011       „  Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”        
 9



Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie

ul. Polna 10

26-920 Gniewoszów

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na „  Zakup nowego ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego   ” / zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia składamy następującą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto

.........................................................................zł

(słownie ........................................................................................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,

który na datę złożenia oferty wynosi:

............ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).

Cena oferty netto ...................................................zł

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji

zamówienia w terminie 30.11.2011 r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w 

tym z warunkami umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń , oraz że przyjmujemy warunki zawarte w 

umowie i SIWZ.

4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

6. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 

Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia dostaw dodatkowych wycena tych dostaw zostanie określona przy 

zastosowaniu stawek i wskaźników do kosztorysowania przyjętych w ofercie t.j.

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

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki

1. ………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………..
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Załącznik Nr 2

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

LP. Wymagana parametry techniczno- 
użytkowe Propozycje Wykonawcy *

I. Podwozie z kabiną Podwozie z kabiną 
1. Samochód fabrycznie nowy, podwozie oraz 

zabudowa z aktualnego roku produkcyjnego.
2. Pojazd zabudowany i wyposażony musi 

spełniać wymagania:
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 
r., poz. 262 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 
r. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego 
rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 
kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553). 
- normy PN-EN 1846-2.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich 
przepisów o ruchu drogowym z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących 
pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą 
„Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi 
posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w ochronie przeciwpożarowej na 
terenie Polski. 
Świadectwo dopuszczenia potwierdzające 
proponowane parametry pojazdu – dołączone 
do oferty.

3. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo 
homologacji typu zgodnie z odrębnymi 
przepisami krajowymi odnoszącymi się do 
prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy 
przekroczone zostaną warunki zabudowy 
określone przez producenta podwozia, 
wymagane jest świadectwo homologacji typu 
pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta 
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podwozia na wykonanie zabudowy.
4. Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-

EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Rzeczywista 
masa całkowita samochodu gotowego do akcji 
ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, 
pełnymi zbiornikami, zabudową i 
wyposażeniem) nie może przekroczyć 18 000 
kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w 
świadectwie homologacji może przekroczyć 18 
000 kg. 
Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 
3280 mm (z uwagi na wysokość bramy 
garażowej).
Parametr ten musi być potwierdzony w 
świadectwie dopuszczenia.

5. Pojazd powinien być oznakowany i 
wyposażony w wymagane dla 
uprzywilejowanego w ruchu pojazdu 
Państwowej Straży Pożarnej urządzenia 
sygnalizacyjne:
- nadwozie z kabiną i zabudową w 
kolorze czerwonym - RAL 3000,

- żaluzje skrytek w kolorze srebrnym,
- błotniki i zderzaki w kolorze białym – RAL 
9010 lub podobnym,
- podwozie (rama) w kolorze czarnym,
urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, 
akustyczne i świetlne pojazdu 
uprzywilejowanego w ruchu:
- urządzenie akustyczne powinno 
umożliwiać podawanie komunikatów 
słownych,
- pneumatyczny sygnał akustyczny z 
możliwością sterowania przez kierowcę bądź 
dowódcę – uruchamiany oddzielnym 
włącznikiem,
- belkę sygnalizacyjną z dwoma 
niebieskimi, stroboskopowymi sygnałami 
błyskowymi i napisem „STRAŻ”, 
montowaną na dachu kabiny pojazdu oraz 
pojedynczą lampę stroboskopową niebieską z 
tyłu pojazdu,
- dodatkowe dwie stroboskopowe lampy 
sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu,
-   wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik 
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zabezpieczone metalowymi siatkami przed 
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,

6. Pojazd powinien być oznakowany numerami 
operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Ko-
mendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie 
gospodarki transportowej w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej 
(konkretny numer zostanie podany w trakcie 
realizacji zamówienia).

7. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo 
homologacji typu, które należy załączyć do 
oferty. W załączonym świadectwie wskazać 
parametry dot. zaproponowanego podwozia. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
parametrów świadectwo homologacji na cały 
pojazd wraz z zabudową. Podwozie pojazdu 
wyposażone w:
- silnik, kabina i podwozie pojazdu od 
jednego producenta (należy podać markę i 
model pojazdu),
- silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający 
normę EURO 5, bez konieczności stosowania 
dodatkowych płynów,
- przystawkę odbioru mocy do napędu 
autopompy,
- silnik o mocy min. 280 kW,
- zsynchronizowaną skrzynię biegów o liczbie 
biegów nie przekraczającej 12, chłodnica oleju 
skrzyni biegów,
- stały napęd 4 x 4 , wyposażony w blokadę 
mechanizmów różnicowych międzykołowych i 
międzymostowych,
- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi 
tylnej koła podwójne,
- ogumienie uniwersalne z bieżnikiem 
szosowo-terenowym, dostosowane do 
zmiennych warunków atmosferycznych 
(wielosezonowe),
-   pełnowymiarowe koło zapasowe z 
możliwością przewożenia na pojeździe,

- układ kontroli hamowania ABS lub 
równoważny,
- układ kierowniczy samochodu ze 
wspomaganiem,
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- zaczep holowniczy służący do holowania 
przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 
10 t, ze złączami elektrycznymi,
- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu 
umożliwiające odholowanie,
- szekle do mocowania lin do wyciągania 
pojazdu,
- instalację z zaworem zwrotnym, zakończoną 
szybkozłączem, do uzupełnienia z 
zewnętrznego źródła powietrza w układzie 
pneumatycznym,
- zawieszenie mechaniczne, konstrukcja 
zawieszenia ze względu na stałe obciążenie 
powinna być wzmocniona, w sposób, 
zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we 
wszystkich warunkach eksploatacji 
przewidzianych przez producenta - należy 
podać zastosowane rozwiązania wzmocnień.

8. Kabina:
- czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-
osobowa z układem siedzeń 1+1+4 
usytuowanych przodem do kierunku jazdy,
- zapewniająca dostęp do silnika,
- o konstrukcji umożliwiającej 
przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej 
podnoszenia,
- powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu 
antypoślizgowym.
Wyposażenie kabiny:
- fotele kierowcy i dowódcy z 
regulacją odległości i pochylenia oparcia, 
fotel kierowcy dodatkowo z regulacją 
wysokości z tłumieniem drgań,

-   cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym 
przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do 
mocowania aparatów oddechowych z 
możliwością odblokowania każdego aparatu 
indywidualnie. Możliwość jednoczesnego 
przewożenia aparatów z różnego rodzajami 
butli. Konstrukcja dźwigni uniemożliwiająca 
przypadkowe odblokowanie aparatów np. 
podczas nagłego hamowania. Zakładanie 
aparatów w pozycji siedzącej. Dopuszcza się 
mocowanie aparatu dowódcy zastępu w 
przedziale sprzętowym,
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-   fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy 
bezpieczeństwa
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem 
dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, 
umożliwiający ogrzewanie kabiny przy 
wyłączonym silniku,
-   fabryczny układ klimatyzacji kabiny,
- reflektor ręczny (szperacz) zasilany z 
instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia 
numerów budynków zainstalowany w kabinie,
- radiotelefon przewoźny dopuszczony do 
stosowania w sieci PSP w zakresie 
częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 
W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej 
niż 250 kanałów – 1 szt.,
- radiotelefony nasobne, dopuszczone do 
stosowania w sieci PSP w zakresie 
częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 5-25 
W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej 
niż 250 kanałów – 4 szt.,
- latarki w wykonaniu Ex z ładowarkami – 4 
szt.
- antena umieszczona na dachu kabiny 
przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz,

9. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację 
świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał 
przerywany) włączonego biegu wstecznego 
(jako sygnalizację świetlną dopuszcza się 
światło cofania) 

10. Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie 
elektrycznym i sile uciągu min. 6 t. z liną o 
długości co najmniej 30 m wychodząca z 
przodu pojazdu, zgodnie z pkt. 4.2.5.4. 
Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z 
dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 
143 poz. 1002).

11. Instalacja elektryczna pojazdu musi być 
wyposażona w główny wyłącznik prądu, 
wyłączający wszystkie odbiorniki.

12. Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone 
i opuszczane szyby boczne.

II. Zabudowa pożarnicza Zabudowa pożarnicza
1. Zabudowa wykonana wyłącznie z materiałów 
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odpornych na korozję – szkielet i poszycia 
wykonane wyłącznie z aluminium.

2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w 
wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego 
pracę załogi oraz przewidzianego do 
mocowania sprzętu

3. Na podeście roboczym, w tylnej części, należy 
zainstalować działko wodno – pianowe z 
możliwością sterowania o regulowanej 
wydajności min. 3200 dm3/min. Zakres obrotu 
działka w płaszczyźnie poziomej powinien 
wynosić 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od 
kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu 
do min. 75°. 
Maksymalny zasięg rzutu wynosi min. 75m. 
Działko musi posiadać świadectwo 
dopuszczenia CNBOP.

4. Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu 
wyszczególnionego w „Wymaganiach 
szczegółowych dla samochodów ratowniczo- 
gaśniczych KGPSP- CNBOP- czerwiec 2002” 
„V. Wymagania dla ciężkiego samochodu 
ratowniczo- gaśniczego, załoga 1+5, pojemność 
zbiornika na wodę 4000 dm3” tablica nr 1. 
Wyposażenie pożarnicze, z wyjątkiem sprzętu 
ujętego w niniejszej Specyfikacji technicznej, 
zostanie dostarczone przez Zamawiającego 
Wykonawcy w celu zamocowania w 
uzgodnionym terminie.

5. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane 
żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, 
wspomaganymi systemem ułatwiającym 
otwieranie i zabezpieczającym przed 
samoczynnym zamykaniem, wykonane z 
materiałów odpornych na korozję, wyposażone 
w zamki zamykane na jeden klucz. Skrytki w 
układzie 3+3+1. Zamknięcia żaluzji typu 
rurkowego.

6. Zlokalizowany z tyłu pojazdu przedział 
autopompy wyposażony w głośnik z 
mikrofonem współpracujący z radiotelefonem 
przewoźnym, umożliwiający prowadzenie 
korespondencji z przedziału autopompy,

7. Autopompa dwuzakresowa, zamontowana z 
tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzją przedziale 
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posiadającym ogrzewanie i oświetlenie. 
Autopompa wyposażona w kanały grzewcze, 
ogrzewana niezależnie z układu chłodzenia 
silnika pojazdu.
Autopompa o parametrach min. 3200 dm3/min. 
przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm3/min. 
przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 
m) wraz z układem wodno-pianowym 
wyposażonym w system sterowania 
umożliwiający:
- regulację automatyczną i ręczną ciśnienia 
pracy,
- automatyczne dozowanie środka 
pianotwórczego w całym zakresie pracy 
autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń 1, 3 
i 6%. Należy dołączyć kartę katalogową oraz 
podać typ i producenta autopompy (zgodnie ze 
świadectwem dopuszczenia). 
Autopompa wykonana z brązu (wirniki, 
kierownice, obudowa).

8. Podwozie wyposażone w instalację 
zraszaczową zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4. 
Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z 
dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 
143 poz. 1002).

9. Zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 5 
m3 wykonany z materiałów kompozytowych. 
Zbiornik musi być wyposażony w 
oprzyrządowanie umożliwiające jego 
bezpieczną eksploatację, z układem 
zabezpieczającym przed wypływem wody w 
czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz 
rewizyjny; nadciśnienie testowe 20 kPa. Układ 
napełniania zbiornika wody musi być 
wyposażony w automatyczny układ 
zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika 
z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

10. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z 
materiału odpornego na działanie 
dopuszczonych do stosowania środków 
pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności 
co najmniej 10% pojemności zbiornika wody 
(napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym 
powinno być możliwe z poziomu terenu i z 
dachu pojazdu).
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11. linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia 
(długość 60 mb) na zwijadle, zakończona 
prądownicą pistoletową wodno – pianową o 
regulowanej wydajności z możliwością 
podawania prądu zwartego i rozproszonego, 
umieszczona z prawej strony, w tylnej części 
zabudowy pożarniczej samochodu.
System rozwijania i zwijania węża wyposażony 
w dwa niezależne napędy elektryczny i 
mechaniczny (ręczny). Układ napędu 
elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw 
przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. 

12. Pojazd powinien być wyposażony w agregat 
prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA

13. Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt 
oświetleniowy podłączony do agregatu 
prądotwórczego, zabudowany na stałe w 
samochodzie z najaśnicami o łącznej mocy min. 
2000 W. Wysokość min. 6,5 m od podłoża, na 
którym stoi pojazd, z możliwością sterowania 
najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień 
ochrony reflektorów masztu min. IP 55. 
Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować 
z działkiem wodno – pianowym. Głowica 
masztu powinna być wyposażona w podstawę 
stabilizującą jej położenie w pozycji 
transportowej. 

14.
Pojazd należy wyposażyć w min.:

- 2 kliny pod koła,
- zestaw narzędzi,
- klucz do kół, 
- podnośnik hydrauliczny, 
- przewód do pompowania kół z 
manometrem 
- trójkąt ostrzegawczy,

- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

Zamieszczenie  przez  wykonawcę  parametrów  mniej  korzystnych  od  parametrów  minimalnych 
określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych 
postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w 
myśl  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz.U.2007.223.1655 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia ostatecznej kompletacji i rozłożenia sprzętu na etapie 
realizacji umowy.  
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Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, Oferent jest w takim przypadku zobowiązany 
udowodnić że oferowane rozwiązania są nie gorsze od wymaganych, a oferowane urządzenia są o 
parametrach nie gorszych niż wymagane.   

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z 
prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację 
zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

…………………………………
                                                                                   Podpis
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Załącznik  nr 3
Do SIWZ

Umowa Nr 1
na dostawę nowego ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy:
Ochotniczą  Strażą Pożarną w Gniewoszowie , Gniewoszów ul. Polna 10
NIP……………………………,
REGON………………………,
KRS ………………………..
reprezentowaną przez:

1.   S ławomir  Smolarczyk  – Prezesa OSP
2.   Kacper  Rafa ł  Krakowiak  – Skarbnika OSP

zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a
................................................................................................................................................................ z 
siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną do 
Krajowego  Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
.......................,   .....................   Wydział   KRS,   pod   Nr   KRS   ...............................,   o   kapitale 
zakładowym ................................... zł.
lub
Panem /Panią ................................ zam. ............................... (adres), przedsiębiorcą prowadzonym 
działalność   pod   firmą   .................................   (nazwa),   wpisanym   do   ewidencji   działalności 
gospodarczej UM/UG w ..................... pod numer ....................,
REGON ................................, NIP .................................,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.   .........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

na   podstawie   dokonanego   przez   Zamawiającego   wyboru   oferty   Wykonawcy   w   przetargu 
nieograniczonym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000
EURO strony ustalają:

§ 1. 
Przedmiot umowy

1.   Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający  powierza, 
a   Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy   nowego  ciężkiego  samochodu   ratowniczo   – 
gaśniczego 4x4 dla  OSP Gniewoszów. 

2.   Szczegółowy  opis dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego wynika z niniejszej umowy, oferty i 
SIWZ.
Dostarczony  samochód  winien  spełniać  wymagania  polskich  przepisów  o  ruchu  drogowym z 
uwzględnieniem  wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o 
ruchu drogowym". Posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie zobowiązującym 
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Rozporządzeniem  MSWiA  z  dnia  20  czerwca  2007  r.  Podwozie  pojazdu  powinno  posiadać 
świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone 
zostały  warunki   zabudowy  określone przez  producenta podwozia  wymagane  jest   świadectwo 
homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
Samochód  powinien  posiadać  aktualne  dokumenty  potrzebne  do  rejestracji  oraz  wszystkie 
wymagane dokumenty potrzebne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.

3.   Przedmiot   umowy   korzysta   z   dofinansowania   z   :KSRG województwa mazowieckiego, ZOSP 
RP w Warszawie,  Urzędu Marszałkowskiego ,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i 
Urzędu Gminy Gniewoszów. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się musi zgodnie z zasadami 
określonymi dla tego działania.

§ 2. 
Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2011 r.

§ 3. 
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, sprawnego technicznie i gotowego do 
pracy.

2. Ponoszenia  odpowiedzialności   za  jakość  dostarczonego  samochodu,  ponoszenia  z  tego  tytułu 
wszelkich skutków prawnych (np. wymiana samochodu).

3. Przeszkolenie wskazanych osób przez Zamawiającego z zakresu obsługi samochodu ratowniczo –
gaśniczego.

4. Dostarczenie wraz z samochodem n/w dokumentów:
a)   Książki gwarancyjnej dla pojazdu – 1 szt. w języku polskim
b)   Instrukcji obsługi pojazdu – 1 szt. w języku polskim c) 
Protokołu przekazania,
d)   Wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.  Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
2.  Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 5. Wynagrodzenie

1.   Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

netto .................................. 
(słownie:........................................................................................................)

podatek VAT- ............. %: ................................. (słownie:
...................................................................................) brutto 
.................................. 
(słownie:.........................................................................................................)

2.   Cena   ryczałtowa   obejmuje:   akcyza,   upusty,   podatek   VAT,   koszty   ubezpieczeń   oraz 
wynagrodzenie  za  wszystkie  obowiązki   przyszłego  wykonawcy  niezbędne  do  wykonania 
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przedmiotu zamówienia.

§ 6. Rozliczenia i 
płatności

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy będzie płatne przelewem na konto bankowe
Wykonawcy  .....................................................,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  30  dni  od  daty 
bezusterkowego odbioru samochodu i po otrzymaniu faktury.

§ 7. Odbiory
Zamawiający   dokona   odbioru   przedmiotu   umowy   w   obecności   wykonawcy   w   miejscu 
przeznaczenia spisując protokół dostawy/odbioru.
Podstawą odbioru będzie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wymienionych w § 3 pkt. 1, 3.

§ 8.
Kary umowne

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w terminie dostawy samochodu gaśniczego w wysokości 0,1 % wartości 

umownej brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
b)    za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości

1 % za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.

c)     za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia umownego brutto.

2.   W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania 
będącego  przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w 
pełnej  wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do 
pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej 
przez wykonawcę utraty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

3.   W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiającego wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 
niniejszego paragrafu.

4.   Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

§ 9. 
Serwis

1.   Wykonawca zapewnia płatne przeglądy gwarancyjne zgodne z karta serwisową.
2.   Zamawiający ponosi koszty eksploatacji w okresie gwarancyjnym.
3.    Punkt   serwisowy na   terenie   Polski   (w   odległości   najkrótszej   dla   Zamawiającego):

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

(adres, telefony do kontaktu)
 dla podwozia zlokalizowany w odległości .......... km od siedziby Zamawiającego:

.........................................................................................................................................
( podać adres)
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§ 10. 
Gwarancja jakości

1.   Wykonawca udziela gwarancji na  podwozie  i zabudowę pożarniczą na okres 24 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia

2.   Wykonawca   udziela  na  lakier i  perforację blach  nadwozia  pożarniczego  na  okres
36 miesięcy
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia.
3.   Wykonawca   udziela   gwarancji  na  sprzęt  i  pozostałe   elementy   wyposażenia   na  okres

12miesięcy
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia .

4.   Wykonawca udziela gwarancji  na autopompę na okres 36 miesięcy
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia .

5.   Zamawiający  zobowiązany  jest  zawiadomić Wykonawcę o  wszelkich  ujawnionych  wadach
i usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

6.   Czas reakcji serwisu 72 godziny od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) dokonanego przez 
Zamawiającego.   Wykonawca   zobowiązany   jest,   w   okresie   gwarancyjnym   do   naprawy 
i usunięcia usterek lub wad na własny koszt, wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych 
w terminie ustalonym z Zamawiającym.

7.   Odbiór  i  dostarczanie  naprawianego  samochodu   z  i  do  miejsca   dostawy   na  koszt
Wykonawcy w okresie gwarancji.

§ 11.
Postanowienia końcowe

1.   W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

2.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej  zaakceptowanej przez obie strony.

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych dla Zamawiającego.

§ 12.               

Integralną częścią umowy  jest:
• Oferta – załącznik nr 1

• Załącznik nr 2 do SIWZ opis oferowanego samochodu – załącznik nr 2.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:
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Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE

______________________________________________________________________

Wykonawca -nazwa Wykonawcy

______________________________________________________________________

siedziba

Oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami

ustawowymi.

2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 

223 z 2007 r. , poz.1655 z późn.zm.).

____________________________

miejscowość, data

____________________________

podpis i pieczęć

Wykonawcy
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Załącznik Nr 5

nazwa Wykonawcy:___________________________________

adres Wykonawcy:___________________________________

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

składając ofertę w przetargu na „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego  ”, oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat (2008-

2011) następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

przedmiotu przetargu.

Rodzaj zamówienia Całkowita

wartość w

zł.

Czas 

realizacji

Nazwa zamawiającego miejsce wykonania

___________________dnia____________

__________________

(podpis  Wykonawcy)
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