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 funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania 
określone w niniejszym zamówieniu.  

3.2.2. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

3.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4030 zł. 

3.4. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
34144210-3 Wozy strażackie 

3.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę minimalnej gwarancji i rękojmi 24 miesiące 
na dostarczony sprzęt wg opisu przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3.2, licząc od dnia 
dostarczenia sprzętu.  Uwaga okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert i został 
szerzej opisany w pkt. 13 SIWZ. 

3.6. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową, 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie z 
umową wolnego od wad. 

3.7. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości 
zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, 
wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne podane w szczegółowym opisie należy rozumieć 
jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one 
wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub 
lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o 
takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez 
niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi 
złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia 
zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy 
jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 

3.8. W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty 
wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiający jego porównanie z parametrami 
odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia. 

3.9. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną 
cenę dostawy, prac transportowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. 
świadczenie usług gwarancyjnych, szkoleń oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a 
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 
Wykonawcy. 

3.10. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych 
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom 
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób 
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

3.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę na jedną lub więcej części. 

3.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 i 7 ustawy. 
 

4. Termin wykonania zamówienia:  do 10 grudnia 2020 r. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej (w zakresie 

doświadczenia). 
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub 
podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę (zamówienie), której przedmiotem była 
dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 650.0000 PLN brutto 
oraz załączy dowody, czy dostawa ta została wykonana należycie. 

5.2. nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

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

5.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.3. niniejszej 
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 
1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. 
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca 
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

6.3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 
6.1.3) niniejszej SIWZ. 
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6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) 
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 określających czy te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126). 
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 
papierowej, własnoręcznym podpisem. 

6.8. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 6.6. nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 
6.1.3-4) i 6.6. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy 
pzp. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy dla których 
dopuszczalna jest forma pisemna. 
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2. Dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 
papierowej, własnoręcznym podpisem. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Ochotnicza Straż Pożarna ul. Kościuszki 44  34-530 
Bukowina Tatrzańska. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres:        jozef.bafia@autoremo.pl 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 7.8. niniejszej SIWZ. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówień 

publicznych jest Pan Józef Bafia     jozef.bafia@autoremo.pl  609 499 303 
         Pan Edward Kuchta Edward.kuchta@termabukovina.pl 601 862 466 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

nie żąda Zamawiający wniesienia wadium 
 
9. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1 do SIWZ , zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną 
cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 
Wykonawca zamierza powierzyć wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców, 

mailto:jozef.bafia@autoremo.pl
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Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020. 

2) oświadczenia wymienione w pkt 6.1-6.4 niniejszej SIWZ, 
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy pod 
adresem:  AUTOREMO Sp.J.    34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 183 i oznakować 
w następujący sposób: 
 

„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 
kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska”  

Sygnatura akt: OSP.1.08.2020 
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 03.09.2020 r. o godz. 11:00  

 
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
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15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 
pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 
umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć pod adresem: AUTOREMO Sp.J.   34-530 Bukowina Tatrzańska ul. 

Kościuszki 183  –  do dnia 03.09.2020 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w pkt 10 SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy pzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Kościuszki 44, 34-530 
Bukowina Tatrzańska –  (sala narad), w dniu 03.09.2020 r., o godzinie 11:00.  

5. Otwarcie ofert jest jawne.  
Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców,  
w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się 
tylko w obecności członków komisji przetargowej. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
pzp.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.osp-
bukowinatatrzanska.pl  zakładka „Aktualności”   informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
 
12. Opis sposobu obliczania ceny.  
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi 

się negocjacji w sprawie ceny. 
2. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w pkt 3 niniejszej SIWZ. 

http://www.osp-bukowinatatrzanska.pl/
http://www.osp-bukowinatatrzanska.pl/
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3. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po 
przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się 
do 1 grosza). 

4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom. 

5. Cenę oferty oblicza się poprzez wymnożenie ilości danego produktu przez cenę jednostkową 
netto i dodatnie należnego podatku VAT. Suma wszystkich pozycji z rubryki wartości ceny 
całkowitej brutto stanowi cenę oferty. 

6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, polegające na 
niezgodności treści oferty ze SIWZ, niepodwożących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

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

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: 
 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 60% 

2. Okres gwarancji i rękojmi 40% 

RAZEM: 100% 

 
Kryterium nr 1 – CENA – „C”: 
W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt 
pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt).   
Ocena punktowa kryterium ceny (C) dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

Cena oferty z najniższą ceną (zł) 

ilość punktów oferty badanej = --------------------------------------- x 60 pkt  
 Cena oferty badanej (zł) 

 
Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI – „G”: 
W zakresie kryterium okres gwarancji i rękojmi oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
Ocenie podlegać będzie okres gwarancji i rękojmi. Oznacza to, że oferta z najdłuższym okresem 
gwarancji i rękojmi otrzyma 40 pkt, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
(po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 
0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). 
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: 
 
                                                                            okres gwarancji i rękojmi badanej oferty*

 

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------------------------  x 40 pkt  
                                                najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert 

 
* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesięcy, licząc od daty 
przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
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Oceniając ofertę w kryterium „G” zamawiający będzie brał pod okres gwarancji  
i rękojmi podane przez Wykonawcę w ofercie (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 
 
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy pzp). 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 
 
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 
OFERTA 

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 

kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 

 

1. WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę: 

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

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

NIP/PESEL …………………….…….…………….., KRS/CEiDG ……………..…………………….……… 

adres.......................................................................................................................................................... 

województwo …………………………………. 

tel. .................................................... e-mail: ……………………………… 

REGON ........................................................      

(adres do korespondencji .............................................................................................................. 

tel. .................................................. e-mail: ……………………………) 

upełnomocniony przedstawiciel: ........................................................................................................ 

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1:  

TAK NIE 

2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy2: 

2.1. wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:  

- wartość netto w wysokości: ................................................  

słownie złotych: ………………………………………………..…………………………………………………………..….…..………….. 

- należny podatek VAT wynosi ............... %  tj. ...............................  

słownie złotych: ....................................................................................................................................... 

- cenę brutto.................................  

słownie złotych:........................................................................................................................................ 

                                                           
1
 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 

2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
2
 informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2.1., 2.2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów 

określonych w pkt 13 SIWZ 
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napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020. 

2.2. Oferujemy …………. miesięcy gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz 

zobowiązujemy się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia 

poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji*. 

* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty 

przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  

(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych nw. podmiotów3: 

1) ........................................................................ (nazwa podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na 

potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….4 SIWZ; 

2) ........................................................................ (nazwa podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na 

potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….  SIWZ; 

3) (…) 

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww. na zdolnościach których polegamy w zakresie 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują dostawy w ramach niniejszego 

przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. podwykonawców5: 

1) ........................................................ (nazwa Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 

 ............................................................................................; 

 ............................................................................................; 

2) ........................................................ (nazwa Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 

 ............................................................................................; 

 ............................................................................................; 

3) (…) 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ. 

8. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

9. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ, w tym warunki płatności za 

zrealizowanie zamówienia, akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. 

przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu7. 

                                                           
3
 skreślić jeżeli nie dotyczy 

4
 podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5. SIWZ (np. 5.1.1.) 

5
 W tym podmioty, o których mowa w pkt 5 oferty, na zdolnościach których Wykonawca polega w zakresie 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli będą występować w charakterze 
podwykonawców 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020. 

12. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 

załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 

4) .................................................................................................................................................. 

13. Oświadczamy, że złożone wraz z ofertą inne oświadczenia i dokumenty są aktualne i wskazane  

w rozumieniu § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) 

 

 

……………………………………., dnia .......................... 

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

Wykonawca lub upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
6
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1). 
7
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

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

Prawo zamówień publicznych. 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:  
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 
(uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
 

ja/my (imię nazwisko)  

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

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

reprezentując Wykonawcę: 

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

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

 

I.  jako pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy oświadczam, że: 

1.  spełniamy warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej; 

2. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczności wymienione w pkt 5. SIWZ. 

 

……………………………………., dnia .......................... 

................................................................... 
Wykonawca lub upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy 
 

Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:  

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

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

 

……………………………………., dnia .......................... 

................................................................... 
Wykonawca lub upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy 
 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020. 

II.  oświadczam, iż podmioty wymienione w pkt 5 oferty, na zdolnościach których polegamy w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu8: 

1.  spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim 

powołujemy się na ich zasoby, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej; 

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  z uwagi na okoliczności wymienione w pkt 5. SIWZ; 

 

……………………………………., dnia .......................... 

................................................................... 
Wykonawca lub upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy 
                    

 

III.  oświadczam, iż Podwykonawcy wymienieni w pkt 6 oferty, inni niż podmioty, o których mowa 

w pkt II niniejszego oświadczenia nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczności wymienione w 

pkt 5. SIWZ. 

 

 

……………………………………., dnia .......................... 

................................................................... 
Wykonawca lub upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy 
 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

  

 

……………………………………., dnia .......................... 

................................................................... 
Wykonawca lub upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy 
 

 
 
 
 

                                                           
8
 Jeżeli nie dotyczy - odpowiednio skreślić pkt II i/lub III 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020. 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 9 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:  
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 
(uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
ja/my (imię nazwisko)  

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

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

reprezentując Wykonawcę: 

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

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

 
oświadczam, że10: 
 

  nie należę/my do grupy kapitałowej11 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym 
postępowaniu oferty lub oferty częściowe;  

  należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty 
lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy 
stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia. 

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

……………………………………., dnia .......................... 

................................................................... 
Wykonawca lub upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy 

                                                           
9
 Oświadczenie składa każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert. 
10

 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X. 
11

 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie 
kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020 
ZAŁĄCZNIK NR 4 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:  
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 
(uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 
 
ja/my (imię nazwisko)  

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

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

reprezentując Wykonawcę: 

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

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

przedstawiam/ my: 
 

W Y K A Z  D O S T A W  
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich  wartości, 
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane,  

z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie 
 

Lp. 
Przedmiot i wartość  

zamówienia12  

Okres 
(data) 

wykonania 

Podmiot, na rzecz którego  
wykonano dostawę                     
(z podaniem danych 

teleadresowych) 

Uwagi13 

     

     

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

……………………………………., dnia ..........................                 .............................................................. 

Wykonawca lub upełnomocniony 
przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

                                                           
12

 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych dostaw, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1. SIWZ; 
13

 W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów należy wpisać „zobowiązanie do 
współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające 
wymagania pkt 5 i 6 SIWZ. 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
Umowa nr -…../2020 

 
zawarta w dniu …………………….. 2020 r. w Międzyrzeczu pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 44 34-530 Bukowina Tatrzańska, zwaną w dalszym tekście 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Pana Piotra Kuchtę               –      Prezesa OSP Bukowina Tatrzańska. 
Pana Stanisława Stachonia –      Skarbnika OSP Bukowina Tatrzańska.  
 
a:  
…………………………………………….. z siedzibą w ………………………… przy ulicy …………………. zwanym  
w dalszym tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
…………………………………………….. 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przetargu 
nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn. 
„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 
kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec”. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek usterek, jest fabrycznie 
nowy (rok produkcji 2020) i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.  

3. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i 
zgodność z normami oraz z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca przekaże w dniu odbioru przedmiotu zamówienia: 

 wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu; 

 kartę pojazdu; 

 instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim dotyczące podwozia samochodu, zabudowy 
pożarniczej oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia; 

 książki gwarancyjne samochodu i zabudowy oraz wyposażenia; 

 pierwsze badanie techniczne pojazdu; 

 deklarację zgodności samochodu z zabudową i wyposażenia z normą PN-EN 1846-1 i PN-EN 
1846-2 oraz wymaganiami odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi sprzętu w swojej siedzibie 
dla przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na okres zgodny z treścią § 6 ust.1 umowy 
oraz wynikający z oferty na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja 
producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi. 

 
§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie zgłasza 

do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020 
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 

projektów podobnego rodzaju, wielkości i wartości do projektu stanowiącego przedmiot 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z 
uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, treścią umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 
wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, 
które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy. 

 
§ 3 

Zasady współpracy 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji przedmiotu 

umowy. 
2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji stanowiących 
informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów handlowych każdej ze Stron. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych  
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 
pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za 
działania własne. 

 
§ 4 

Termin i miejsce dostawy 
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy Zamawiającemu w swojej siedzibie. 
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do                                                      

10 grudnia 2020 r. 
3. Całość dostawy zostanie zrealizowana jednorazowo. 
4. Potwierdzeniem realizacji dostawy, będzie protokół odbioru techniczno-jakościowego i 

faktycznego  bez uwag, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego. 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie i płatności 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… zł netto (słownie: …………………. 
złotych) powiększone o podatek VAT w kwocie …………… zł ( słownie: ……………………. złotych),co 
stanowi kwotę: ……………… zł brutto (słownie: ………………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie 
występujące po stronie Wykonawcy koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
koszty dostawy i wniesienia oraz świadczenia usług gwarancyjnych.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zostanie zapłacone w drodze polecenia przelewu 
na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się na Białej liście podatników VAT w terminie 30 
dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z 
podpisanymi protokołami odbioru bez uwag, o których mowa § 4 ust. 5 umowy.  Za datę 
płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

4. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę dostawy po przekazaniu przedmiotu 
zamówienia do eksploatacji, wydaniu pełnej wymaganej dokumentacji Zamawiającemu, oraz po 
protokolarnym odbiorze (protokole odbioru faktycznego) przez Zamawiającego. 
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5. Płatność za wykonany i odebrany przedmiot umowy odbywać się będą na podstawie faktury 

wystawianej przez Wykonawcę na adres: 
Nabywca: 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Ul. Kościuszki 44 
34-530 Bukowina Tatrzańska 
NIP: 736-14-92-554 

6. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki  
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona  o 
wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 7 umowy.  

 
§ 6. 

Gwarancja 
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesiące gwarancji, chyba że 

gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta. 

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi 
udzielonej przez niego gwarancji. W przypadku gwarancji producenta dłuższej niż gwarancja 
Wykonawcy, okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru 
faktycznego bez zastrzeżeń. 

4. W okresie gwarancji naprawy podwozia będą wykonywane bezpłatnie w autoryzowanym 
serwisie producenta podwozia, znajdującym się najbliżej siedziby Zamawiającego. 

5. W okresie gwarancji naprawy zabudowy pożarniczej będą wykonywane bezpłatnie przez serwis 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w czasie do 36 godzin od 
daty zgłoszenia. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 
Naprawa zostanie wykonana niezwłocznie. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania 
naprawy w siedzibie Wykonawcy koszty związane z transportem i odbiorem pojazdu, 
wyposażenia ponosi Wykonawca. 

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych 
zleceń Zamawiającego. 

7. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do samochodu i wyposażenia przez okres 15 
lat od daty dostawy przedmiotu umowy. 

 
 

§ 7 
Kary umowne  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki; 
b) za zwłokę w usunięciu wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, stwierdzonych 

przy odbiorze – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

1.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie 

określonym w § 6 ust. 5, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
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3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia odmowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego o którym mowa 
§ 5 ust. 1. 

 
§ 8 

Odbiór techniczno – jakościowy, szkolenie i odbiór faktyczny przedmiotu umowy. 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni o dacie 

odbioru techniczno – jakościowego samochodu. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno – 
jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia.  

2. Odbiór techniczno – jakościowy pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o 
którym mowa w ust. 1. Protokół odbioru techniczno –jakościowego samochodu zostanie 
sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. W 
protokole tym strony ustalą dokładny termin odbioru faktycznego, o którym mowa w ust. 3. 

3. Odbiór faktyczny samochodu ratowniczo – gaśniczego odbędzie się w siedzibie Wykonawcy, w 
obecności reprezentantów obu stron umowy. Podstawą odbioru pojazdu będzie protokół 
zdawczo – odbiorczy podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy. 
Protokół odbioru faktycznego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu ratowniczo – gaśniczego na wolny od wad. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że samochód ratowniczo – gaśniczy nie odpowiada 
opisowi zawartemu w SIWZ (załącznik nr 6), a tym samym ze złożoną ofertą, Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w pojeździe zgodnie z opisem. Na tę 
okoliczność sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy. 
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

6. Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji pojazdu i sprzętu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy, 
w trakcie odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi 
podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które je odbyły, zostanie sporządzony w 2 
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

7. Zamawiający zapewni udział w szkoleniu 3 osób posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu. 
8. Koszty zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego w czasie odbioru techniczno 

– jakościowego i faktycznego pokrywa Wykonawca. 
 

§ 9 
Zmiany postanowień umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonane: 
1) z powodu zaistnienia pomyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszej umowy; 
3) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po upływie 

pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ( 
w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe 
Zamawiającego i konieczne było  podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 
środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie 
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu 
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki miną od upływu pierwotnego terminu związania 
ofertą do dnia zwarcia umowy; 
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4) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę; 

5) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 12 ust. 1 lub wprowadzenia innych 
Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 12 dotyczących umowy 
o podwykonawstwo. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem  
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego, NIP, REGON), 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy 

lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje  
w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania, 

3) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy, 
4) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania  

w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych 
dostaw, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do 
sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie 
on uważany za prawidłowy i obowiązujący, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonywanych 
elementów przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty 
sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za 

zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy, 
2) zapłaty wynagrodzenie za zakres wykonany do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym  

w protokole inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do 
kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych  
i odszkodowań.  
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7. Koszty zabezpieczenia przerwanych dostaw przedmiotu zamówienia, potwierdzonych przez 

Strony umowy, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. Inne uzasadnione koszty związane z 
odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odstąpienie. 

 
§ 11 

Przelew wierzytelności 
Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
 

§ 12 
Podwykonawcy 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 z 
udziałem Podwykonawcy (-ów) ………………………........................…………..…............................., za 
działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowy o 
podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy. 

3. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 
podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
polegał na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
potwierdzenia spełniania wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 
1 ust. 1. 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego – ……………….., tel. …………………e-mail: …………………………………. 
2) ze strony Wykonawcy – …………., tel. ……………….. e-mail: ………………….. 
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia 

strony i nie stanowi zmiany umowy. 
3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy 

podane w ust. 1. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia 
jej do adresata, uznaje się datę nadania w placówce pocztowej albo u kuriera. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie regulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) SIWZ z załącznikami, 
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3) Umowy o podwykonawstwo (jeżeli występuje). 

Zamawiający:      Wykonawca:          
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Załącznik nr 6  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska”. 

 

L.p. Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe 

1 Pojazd 

1.1 Pojazd fabrycznie nowy, podwozie nie starsze niż 2019 r. 

1.2 Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

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

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

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

zm.) oraz wymagania opisane w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych             

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

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

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), 

wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. 

Wykonawca dostarczy na dzień odbioru końcowego, ważne świadectwa dopuszczenia na pojazd 

oraz te elementy wyposażenia, dla których świadectwo jest wymagane. 

1.3 Pojazd musi spełniać: 

Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z: 

Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. 

zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy; 

Rozporządzeniami Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz 

Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych               

i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby 

Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594); 

Rozporządzeniem 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.); 

Wymagania norm: PN – EN 1846-1 i PN – EN 1846-2 2(lub równoważnych). 

1.4 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki 

transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. 
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poz. 5, zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej).  

Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 

1.5 Na pojeździe należy zamieścić  tabliczkę informacyjną. Tabliczkę należy zamieścić na karoserii 

pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Tabliczkę należy wykonać na folii 

samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.  

Wymiary tabliczki: 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). Tabliczki będą dotyczyły informacji                        

o dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki 

Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

1.6 Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie 

akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Z przodu na dachu kabiny belka 

niska w technologii LED /zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem/, z tyłu dwie narożne 

lampy sygnalizacyjne niebieskie. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym 

przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu. 

Łączność: radiotelefon przewoźny analogowo - cyfrowy, dodatkowo z podłączonym  modułem 

głośnika z mikrofonem i manipulatorem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z tylnej 

części pojazdu podczas obsługi autopompy, oraz posiadający funkcję megafonu. Radiotelefon 

przewoźny analogowo - cyfrowy klasy Motorola DM4601. 

Dodatkowo: 

- 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu; 

- 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z boku pojazdu, po jednej na stronę; 

- dodatkowy sygnał pneumatyczny, nisko tonowy – 2 szt. włączany oddzielnym włącznikiem. 

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym z elementów 

wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie lampy ostrzegawcze w technologii LED. 

1.7 Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru 

wymagane przepisy o ruchu drogowym – silnik spełniający normę minimum Euro-6.  

Moc silnika nie mniejsza niż 320 KM. 

1.8 Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana o maksymalnie 10 przełożeniach do przodu. 

1.9 

 

 

Wysokość pojazdu nie przekraczająca 3200 mm.  

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub 

rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym  nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli 

wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie 

podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów 

musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 

wspomagane siłownikami gazowymi Otwieranie i zamykanie podestów. Podesty zabezpieczone 

dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. 

Wysokość całkowita pojazdu potwierdzona w świadectwie dopuszczenia.  

1.10 Napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu 

różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej oraz podwójne na osi tylnej. 

Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym  i szosowym. 

Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą 

maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. 

Podwozie wyposażone w stabilizatory zamontowane na osi przedniej i tylnej. 

1.11 Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, 
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zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).  

Kabina wyposażona w: 
- miejsca załogi (4 osoby ) w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do 

aparatów powietrznych pasujących do butli kompozytowych jak i stalowych (uchwyty z możliwością 

zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania aparatu winien zapewnić możliwość 

założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania.  

Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub 

w kabinie.  

UWAGA – w przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one zamocowane na stelażu 

umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów strażakowi bez zdejmowania ich  ze stelaża, 

- indywidualne oświetlenie doczytania mapy nad siedzeniem dowódcy; 

- półkę na dokumentację umiejscowioną w pobliżu dowódcy;  

- szafkę kabinową dla załogi tylnego przedziału, dostosowaną do ilości wolnego miejsca w kabinie, 

służącą do przewożenia wyposażenia osobistego ratowników – kształt do uzgodnienia z 

zamawiającym; 

-  główny włącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy (miejsce do ustalenia z 

zamawiającym);  

- zainstalowane oświetlenie, umożliwiające strażakom obsługę wyposażenia i bezpieczne 

poruszanie się w obszarze pracy przed skrytkami i na stanowiskach obsługi w warunkach słabej 

widoczności; 

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

silniku; 

- fabryczny układ klimatyzacji kabiny; 

- fabryczny radioodtwarzacz samochodowy; 

- monitor kamery cofania; 

- wszystkie otwierane okna wyposażone w fabryczny układ elektrycznego opuszczania i 

podnoszenia; 

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne; 

- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; 

- lusterko rampowe – dojazdowe, przednie; 

- reflektor ręczny do oświetlania terenu akcji; 

- owiewka nad przednią szybą czołową: 

- dodatkowo zamontowany z przodu kabiny kierowcy,  powietrzny sygnał dźwiękowy: 

- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie; 

- wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa  i zagłówki; 

- fotel kierowcy i pasażera (dowódcy) z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia, 

zawieszony pneumatycznie. 

- Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem  

pod niego innego pojazdu. 

1.12 Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. 

Moc alternatora (min. 2400 W), pojemność akumulatorów (min. 180 Ah), muszą zapewniać pełne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 

Przetwornica napięcia 24V / 12V. 

1.13 Instalacja elektryczna musi być  wyposażona w główny wyłącznik prądu (za wyjątkiem tych 

urządzeń, które wymagają stałego zasilania). 



Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska 
Sygnatura akt: OSP.1.08.2020 

1.14 Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V                            

o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~230 V oraz zintegrowane łącze (gniazda                           

z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania 

układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się                    

w momencie uruchamiania pojazdu (urządzenie rettbox - air). Umiejscowienie gniazda po stronie 

kierowcy – miejsce wskazane przez zamawiającego. 

1.15 

 

W kabinie kierowcy zamontowane ładowarki do radiotelefonów nasobnych - 6 szt. (dostarczone 

przez zamawiającego w późniejszym terminie) oraz ładowarki do latarek – 6 szt. (dostarczone w 

późniejszym terminie przez zamawiającego). 

Miejsce ustawienia na podeście latarek i radiostacji do ustalenia z zamawiającym. 

1.16 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Światło 

cofania jako sygnalizacja świetlna plus dodatkowe dwie lampy cofania LED ( miejsce dodatkowych 

lamp do uzgodnienia z zamawiającym). 

1.17 Minimalny prześwit podwozia nie mniejszy niż 320 mm. 

1.18 Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4 200 mm. 

1.19 Kąt natarcia min. 23°. 

1.20 Kąt zejścia 23°. 

1.21 Kolor: 

-  elementy podwozia – czarne lub szare, w przypadku gdy jest to kolor producenta podwozia,  

-  błotniki i zderzaki - białe, 

- kabina, zabudowa - czerwone, RAL 3000 (dopuszcza się atrapę silnika w kolorze czarnym lub 

szarym), 

-  drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.  

- pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt, itp.) 

1.22 Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h. 

1.23 

 

Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą 

maksymalną, a rzeczywistą masą całkowitą min. 5 %. 

1.24 Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 sekund od chwili 

uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe 

funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. 

1.25 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, 

oraz dostosowany do istniejącego w jednostce wyciągu spalin, szczegóły tego wyciągu 

zamawiający dostarczy. 

1.26 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości 

pracy w temp. od -25°C do +50°C. 

1.27 Podstawowa obsługa silnika (uzupełnianie i sprawdzanie płynów eksploatacyjnych), możliwa bez 

podnoszenia kabiny. 

1.28 Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracy 

autopompy. Zbiornik paliwa umieszczony na zewnątrz zabudowy.      

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

przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp.) w czasie postoju minimum 4 godz. 

1.30 Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe. 

1.31 Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe.  

1.32 

 

Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy, typu paszczowego. Zaczep ma służyć do holowania 

przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. ze złączami elektrycznymi. Zaczep posiadać 

winien homologację lub certyfikat dopuszczenia.  

1.33 Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym zamontowaną                    
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z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8000 kg. z liną o długości min. 30 m. Wyciągarka wyposażona 

w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny, brak pokrowca lub osłony 

1.34 Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie 

kierowcy.  

1.35 Układ hamulcowy bębnowy wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu 

osi. 

2. Zabudowa pożarnicza 

2.1 Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, profile zabudowy wykonane z 

aluminium, poszycia i elementy wykończeniowe wykonane z aluminium i tworzyw sztucznych. 

Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, umożliwiającą odprowadzenie 

wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi 

umożliwiać płynną regulację wysokości. 

Pomiędzy kabiną, a zabudową owiewka.  

2.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, wyposażony                       

w oświetlenie przestrzeni roboczej i dwie skrzynie dachowe (wymiary skrzyń i ich usytuowanie do 

ustalenia z zamawiającym + ich oświetlenie wewnętrzne). 

Dodatkowo mocowania na drabinę D10W i 4 przęsła drabiny DN 2,7.   

Dodatkowo na dachu, zamocowane 2 skrzynie aluminiowe na sprzęt. 

2.3 Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona 

z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Drabina wykonana z materiałów 

nierdzewnych. 

2.4 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi w układzie 3+3+1, 

wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem i 

otwieraniem,  wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki typu 

rurkowego lub równoważne, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasujący do 

wszystkich zamków). Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie.  

Dostęp do sprzętu z poziomu ziemi lub z podestów z zachowaniem wymagań ergonomii. 

W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki (wizualna oraz dźwiękowa). 

2.5 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED włączane 

automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek (wizualna 

oraz dźwiękowa). 

2.6 Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie                            

w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. 

2.7 Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie 

otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem                          

z prowadnic) – min. 3 szt. 

Rozmieszczenie sprzętu burzącego do ustalenia z zamawiającym w późniejszym terminie.  

2.8 Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej  powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać 

oznakowanie ostrzegawcze. 

2.9 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak 

skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. 

2.10 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, 

szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem spalinowym. 

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

2.12 Zbiornik wody o pojemności 3000 dm3 (+/-3%) wykonany z materiału kompozytowego, 

zintegrowany z zabudową, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną 

eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik musi 

posiadać właz rewizyjny. 
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Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego 

przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Nadciśnienie testowe 20 kPa. 

2.13 Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu 

testowym 20 kPa, wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych 

do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. 

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i z dachu 

pojazdu. 

2.14 Autopompa dwuzakresowa, zamontowana z tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzją przedziale 

posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie.  

Nad przedziałem żaluzji zamontowana kamera cofania. 

2.15 Autopompa o parametrach: wydajność min. 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa (dla głębokości 

ssania 1,5 m) i 450 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa 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 min. 3 lub 6%. 

2.16 Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze 

zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla  głębokości 

ssania 1,5 m. 

2.17 Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia wysokociśnieniowego o długości węża 

min. 60 m na zwijadle, zakończone prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z 

prądem zwartym i rozproszonym.  

2.18 Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień 

rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Zwijadło z układem 

przedmuchu za pomocą sprężonego powietrza. Zwijadło wyposażone w  hamulec bębna. 

Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony kątownikiem przed 

wytarciem przez linię szybkiego natarcia. 

2.19 Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 

nasad tłocznych 75, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, 

wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji 

zraszaczowej. 

2.20 Autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu. 

2.21 Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 

1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 

2.22 W przedziale autopompy znajdować się muszą co najmniej następujące urządzenia kontrolno-

sterownicze pracy pompy: 

- manowakuometr, 

- manometr niskiego ciśnienia, 

- manometr wysokiego ciśnienia, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu ( dodatkowy w kabinie pojazdu), 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku ( dodatkowy w kabinie pojazdu), 

- miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, z możliwością uruchomienia silnika tylko dla neutralnego 

położenia dźwigni zmiany biegów, (luz). 

- licznik motogodzin pracy autopompy, 

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, 
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- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, 
- włączniki załączenia i wyłączenia autopompy,   

- sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed 
przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, 

- sterowania  automatycznym  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie 

pracy autopompy. 

2.23 Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 ( po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu 

zlokalizowane  na zewnątrz pojazdu, aby każda nasada wychodziła ze zbiornika) z zaworem 

kulowym do napełniania z  hydrantu (wlot do napełniania musi posiadać konstrukcję 

zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz 

automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością  przełączenia 

na pracę ręczną.  

2.24 Podwozie musi być wyposażone w instalację zraszaczową – min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 

dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Instalacja sterowana z kabiny pojazdu. 

Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne 2 po bokach pojazdu. 

2.25 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na  

korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

2.26 Konstrukcja układu wodno - pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu 

co najwyżej dwóch zaworów. 

2.27 Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego 

producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przed zamarzaniem 

w temperaturach do -250 C. Sterowanie ogrzewaniem autopompy również z pulpitu kierowcy.  

2.28 Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do 

pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika 

własnego  pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. 

2.29 Maszt wysuwany pneumatycznie, obrotowy, automatyczny, zabudowany na stałe w samochodzie 

z najaśnicami LED zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu, o mocy strumienia świetlnego min.  

30000 lumenów. Wysokość nie mniejsza niż  5,5 m od podłoża z możliwością sterowania 

najaśnicami w pionie oraz poziomie w obie strony, sterowanie za pomocą pilota połączonego 

przewodem długości min. 3m i bezprzewodowo, umiejscowiony w przedniej prawej części 

zabudowy.  

- agregat prądotwórczy zabezpieczający dostatecznie wysuwany masz, usytuowany obok masztu. 

Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. W kabinie sygnalizacja podniesionego masztu 

(wizualna oraz dźwiękowa). 

2.30 Pojazd musi być wyposażony w działko wodno - pianowe klasy DWP 24 wysuwane hydraulicznie 

do pozycji roboczej o regulowanej wydajności min. w zakresie 800/1200/1600/2400 l/min, 

zamontowane na dachu zabudowy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 

360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co 

najmniej 75°.  

Bezpośrednio na działku musi być zapewniona możliwość sterowania zaworem działka oraz 

obrotami autopompy.  

2.31 Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu specjalistycznego. Wyposażenie pożarnicze, zostanie 

dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy w celu bezpłatnego zamocowania w uzgodnionym 

terminie. 

2.32 Gwarancja: 

- ogólna na pojazd wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące, 

- na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące, 
- serwis podwozia, minimum jeden punkt serwisowy na terenie woj. małopolskiego lub ościennego, 
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- serwis nadwozia, minimum jeden punkt serwisowy na terenie Polski, 
- czas reakcji serwisu: max. 36 godzin, 

- na dzień odbioru zbiornik paliwa zatankowany olejem napędowym do pełna. 

2.33 Pojazd musi być wyposażony co najmniej w 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz 

do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę 

ostrzegawczą dla każdego strażaka ( 6 szt.). 

2.34 Dodatkowo w samochodzie muszą być dołączone mundury bojowe, odpowiednie do obecnych 

wymagań, w ilości 6 sztuk. (bez hełmów i butów)  

Kurtka XENON PRO FIR322 

Konstrukcja: 

Tkanina zewnętrzna : PBI X55, 205gm² 

Bariera wilgoci: GORE Fireblocker,140gm² 

Podszewka termiczna: Axion 3L, 265gm² 

Taśmy odblaskowe: 3M 

Cechy charakterystyczne: 

 Ergonomiczny krój wzorowany na odzieży sportowej, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, 
bez powodowania podciągania kurtki do góry. 

 Kołnierz zabezpieczający przed płomieniami, współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem 
na rzep z przodu. 

 Podwójna plisa chroniąca suwak przed zamoknięciem. 
 Dwie wewnętrzne kieszenie pod plisą kryjącą suwak, odporne na przemakanie 
 Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z klapka osłonową 
 Ergonomicznie ukształtowane wzmocnienia na łokciach wykonane z tkaniny para aramidowej 

powlekanej poliuretanem (PU) 
 Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu rękawów 
 W mankietach rękawów profesjonalny system ITC (Induvidual Thumb Control) pozwalający 

dopasować ściągacz i otwór na kciuk do rozmiaru i kształtu dłoni 
 Dwie kieszenie napiersiowe np. na radiostacje 
 Dwie kieszenie boczne z klapkami, z uchwytem na rękawice bojowych 
 Wykończenia mankietów wykonane z trudnopalnego, czarnego KEVLARU®, pokrytego warstwą 

silikonu, zabezpieczające przed przemakaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Wewnątrz kurtki otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany. 

Spodnie XENON PRO FIR 323 

Konstrukcja: 

Tkanina zewnętrzna : PBI X55, 205gm² 

Bariera wilgoci: GORE Fireblocker,140gm² 

Podszewka termiczna: Axion 3L, 265gm² 

Taśmy odblaskowe: 3M 
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Cechy charakterystyczne: 

 Ergonomiczne, odpinane szelki z systemem łatwej regulacji 
 Regulowana, elastyczna taśma dla indywidualnego dopasowania rozmiaru pasa 
 Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z szeroka klapa z zabezpieczeniem na „rzepa“ 
 Dwie obszerne kieszenie boczne z klapkami 
 Krawędzie spodni z blokerem wilgoci wykonanym z materiału markiGORE. Bloker zatrzymuje wodę 

zanim jeszcze przedostanie się do wewnętrznej warstwy spodni 
 Duże nakolanniki pokryte dla dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 

warstwą trudnopalnej czarnej tkaniny KEVLAR® powlekanej silikonem 
 Dodatkowe zakończenia nogawek, wykonane z tkaniny para aramidowej powlekanej poliuretanem 

(PU) 
 Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu nogawek 
 Z tyłu spodni rozcięcie umożliwiające kontrolę stanu membrany. 

 

2.35 Do pojazdu muszą być dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w 

pojeździe, w języku polskim. 

2.36 Wykonawca musi przeszkolić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 2 lub 3 przedstawicieli 

zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w dniu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca pokryje koszty noclegu osób odbywających szkolenie.                      

O terminie szkolenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych 

przed terminem szkolenia. Zamawiający w terminie do 3 dni przed terminem szkolenia musi 

zaakceptować wskazany termin. Tematem szkolenia będzie obsługa będącego przedmiotem 

zamówienia pojazdu. Czas szkolenia min. 1,5 godziny. 

 

 

 

 

……………………………………., dnia ..........................                 .............................................................. 

Wykonawca lub upełnomocniony 
przedstawiciel Wykonawcy 

 


