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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 EURO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie
Mysłów, ul. Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy
e-mail: przemek2801@gmail.com
strona internetowa: http://www.kozieglowy.bip.net.pl
telefon do kontaktów: 723717408, 515115420
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg nieograniczony poniżej 214 000 EURO. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ zwanej dalej w skrócie
„ustawą pzp”.
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”,
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1843/
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówień Publicznych
Nr 549478 -N-2020 z dnia 2020-06-16 r.
Strona internetowa Zamawiającego – http://www.kozieglowy.bip.net.pl
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z
układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Mysłów"
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i dostawę do Zamawiającego średniego samochodu ratowniczo
- gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Mysłów o następujących parametrach, wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe dla
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego:
2. 1 Warunki ogólne
2. 1.1 Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
- ustawy 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,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr
143, poz. 1002, z późn. zm),
- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz
Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U.
z 2019 r., poz 594).
- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. (lub równoważnych)
2.1.2 Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej
na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia 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).
2.1.3 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej 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., poz. 5).
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Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy logo jednostki i napisy „ OSP
MYSŁÓW” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery operacyjne oraz
loga zostaną dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy
2.2 Podwozie z kabiną:
2.2.1 Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta
Podwozie z roku produkcji min. 2020 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210 kW
2.2.2 Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1). (lub równoważnej).
2.2.3 Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). (lub
równoważnej).
2.2.4 Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej
masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości
określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego
2.2.5 Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
1) dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED,
po min 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane w
kompozytową nadbudowę dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną opływowo. Na dachu kabiny
znajduje się podświetlany napis „STRAŻ”.
2) dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części
zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w
przypadku jazdy w kolumnie,
3) cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na
wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego na przedniej atrapie
4) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson
pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z
głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie
zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów
pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji dźwiękowej.
Wymaga się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie
naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku),
wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)
5) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED
6) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy i kierowcy
2.2.6 Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:
- układ jezdny- stały napęd 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz
międzyosiowego. Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o maksymalnym przełożeniu 6 biegów
do przodu plus wsteczny. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi
na osi tylnej, obręcze kół min 22,5”
- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,
stabilizatory przechyłów
Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska
(czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6 Zbiornik paliwa min.150 l .
- pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. W przypadku zamontowania na
poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła
zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia
- układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub
równoważny.
2.2.7 Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod
niego innego pojazdu, oraz w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z
biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym momencie
2.2.8 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych
przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy
bezpieczeństwa.
Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań, związanych z bezpiecznym przewożeniem członków załogi ,na
tylnym siedzeniu, spełniające wymagania obowiązujących przepisów.m.in. dwupunktowe bezwładnościowe
pasy bezpieczeństwa
Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , o zwiększonej odporności na ścieranie
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Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne
do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością
zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu
bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i
kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie.
Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym
silniku.
Dodatkowo wymaga się
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej
- lusterko rampowe – dojazdowe przednie
- lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony
- zewnętrza osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny
- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy
- listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji
otwartej
- wywietrznik dachowy
- przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą
kabiny zespolonej minimum 1500mm
- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała
- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela
2.2.9 W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz radiotelefon przewoźny
spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku
systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego
PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach
radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną.
Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany
oddzielną przetwornicą napięcia.
Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
- sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa otwarcia żaluzji skrytek i podestów,
- sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa informująca o wysunięciu masztu,
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów główny wyłącznik
oświetlenia skrytek
- sterowanie zraszaczami
- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy
- kontrolka włączenia autopompy
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
- wskaźnik niskiego ciśnienia
- wskaźnik wysokiego ciśnienia
2.2.10 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3230 mm
2.2.11 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które
wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania
akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w
układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m. Ładowarka
zamontowana na samochodzie
2.2.12 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
2.2.13 Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik
hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej
kabiny, koło zapasowe) oraz hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie
min. 10 ton.
2.2.14 Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu – RAL 3000,
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- błotniki i zderzaki – białe
2.2.15 Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie do czytania
mapy dla pozycji dowódcy oraz dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do
radiotelefonów przenośnych i latarek.
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2.3 Zabudowa pożarnicza:
2.3.1 Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium,
materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).
Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków
gładką blachą nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz
krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania
wyposażenia powinny być zabezpieczone
2.3.2 Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach,
umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające
wchodzenie. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
2.3.3 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem
sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na
korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz
powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające
zamykanie. (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki) Dopuszcza się umiejscowienie
ściągaczy żaluzji, po lewej lub prawej stronie skrytki w zależności od rozwiązań technicznych
zastosowanych w skrytkach, m.in.: półek ,regałów obrotowych , palet pionowych obrotowych, palet
poziomych itp .
W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz dźwiękowym
2.3.4 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być
tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.
2.3.5 Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED,
umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po
otwarciu skrytki.
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, zamontowanych nad
żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3szt na stronę) do oświetlenia dalszego
pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne.
Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w
lusterkach wstecznych kierowcy.
2.3.6 Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany
włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy
autopompy
2.3.7 Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (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 alarmem świetlnym i
dźwiękowym. Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości
zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi.
Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z
drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min. 800 mm, wyposażona w półki z
regulacją wysokości.
Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych, otwieranych regałów, wyposażonych w
regulowane półki w przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość skrytki.
Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej, środkowej części nadwozia
wyposażonej w półki z regulacją wysokości
Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.
2.3.8 Zabudowa powinna posiadać minimum pięć plastikowych skrzynek o pojemności ok.40 dm3, nośność
30 kg na drobne wyposażenie
2.3.9 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w
przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty na drabinę,
uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
Wymiar mocowań sprzętu na dachu w raz z wysokością samochodu, dostosowane do wysokości 3,23m wysokości bramy garażowej
2.3.10 Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3 przy ciśnieniu 8 bar i min 400 dm3 przy
ciśnieniu 40 bar. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu.
Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych
klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.
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- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia
- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy
- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego.
W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy
pompy:
-manowakuometr
-manometr niskiego ciśnienia
-manometr wysokiego ciśnienia
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
-miernik prędkości obrotowej wału pompy
-kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne)
-kontrolka włączenia autopompy
-licznik czasu-pracy autopompy
W przedziale autopompy należy, zamontować zespół sterowania automatycznym układem utrzymywania
stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
2.3.11 Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie
kierowcy
2.3.12 Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie
co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy
2.3.13 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów
2.3.14 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu
możliwie najmniejszej ilości zaworów
2.3.15 Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ
wodno-pianowy przed zamarzaniem
2.3.16 W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie
silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
2.3.17 Na wlocie ssawnym autopompy musi być 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
2.3.18 Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 3 m3
(dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%).Układ
napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania
zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika
2.3.19 Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na
działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,
możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu
2.3.20 Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej
jedną nasadę W75 umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym.
Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi
kolorami:
-nasada wodna zasilająca kolor niebieski
-nasada wodna tłoczna kolor czerwony
-nasada środka pianotwórczego kolor żółty
2.3.21 Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o
długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta
rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia
umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w
regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd
elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu
sprężonego powietrza. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony
przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.
2.3.22 Bez działka wodno - pianowego
2.3.23 Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na
stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z
instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V. Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do
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opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w
poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować
z elementami wyposażenia dachu. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu
kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym
Dodatkowo wymagane:
- obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony
- złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania
- możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości
2.3.24 Samochód należy doposażyć w :
- instalację układu 4 zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy
- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min.
25m,
wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej
- światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi
- w pionową paletę obrotową w schowku bocznym na sprzęt burzący
-wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające, żółte,
umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu.
- lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe-o średnicy, min Ø 180mm-4szt, na orurowaniu aluminiowym,
anodowanym, profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min 1800mm i średnicy rury min. Ø60mm,
mocowane z przodu pojazdu.
- szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej
wyposażona we wnękę z podziałem pionowym na min 5 części
2.3.25 Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust. 1
pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału
odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem
homologacji międzynarodowej
2.4 Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem
2.4.1 Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich
samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z
użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez
Zamawiającego lub dostarczy pełne mocowanie sprzętu przewidzianego do tej klasy pojazdu
2.5 Pozostałe warunki Zamawiającego
2.5.1 Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące.
2.5.2 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie
Zamawiającego).
2.5.3 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie
Zamawiającego).
2.5.4 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych
urządzeń i wyposażenia,
- aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie
przeciwpożarowej dla pojazdu,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”.
2.5.5 Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zadania siłami własnymi lub siłami własnymi i
podwykonawców oraz do ochrony przedmiotu zamówienia do czasu odbioru go przez Zamawiającego.
4. Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy, Narodowego/Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz budżetu Województwa Śląskiego.
5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów
i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie
gorszych niż określone w tym opisie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak
towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ o
parametrach technicznych, właściwościach eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych niż te, podane
pod pojęciem typu (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Nazwy urządzeń /materiałów
podane w niniejszej dokumentacji przetargowej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu
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sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego pojazd spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Nazwy i kody wg CPV: 34144210-3 Wozy strażackie
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy, (możliwość skrócenia do 60 dni w
zależności od oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym).
2. Terminem wykonania zadania jest data wydania samochodu pożarniczego Zamawiającemu wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami potwierdzone protokołem odbioru.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt V SIWZ lub nie wykaże
braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt V SIWZ zostanie wykluczony z udziału w
postępowaniu.
7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną
dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP ;
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku, do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
1.1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)
1.2) Wypełnione i podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika 2
do SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika 3 do SIWZ;
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- 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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1.3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik
Wykonawcy; [Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie].
1.4) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta
spełniać musi następujące wymagania:
- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że
łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1 ustawy PZP.
- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego,
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym, jako
pełnomocnik.
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (także Spółka cywilna) wymagania dotyczące
składanych dokumentów odnoszą się wówczas do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej
Wykonawców ofertę podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie są zobowiązani na 3 dni przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Umowa regulująca współpracę Wykonawców winna zawierać w swojej treści następujące postanowienia:
sposób ich współdziałania, zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców
jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego, numer i nazwę
rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności.
1.5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wg
załącznika 4 do SIWZ.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda pisemnego zobowiązania,
które określi w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
Dokumenty i oświadczenia wymienione w dz. VI pkt 1. SIWZ składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia
oferty;
2. Oświadczenie składane przez wykonawcę po otwarciu ofert:
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.kozieglowy.bip.net.pl informacji z
sesji otwarcia ofert:
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i
1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie wymienione w dz. VI pkt 2. SIWZ składają w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej http://www.kozieglowy.bip.net.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy,
którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę;
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
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 oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP tj:
3.1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów: tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; [dokument aktualny
na dzień jego złożenia]
Uwaga:
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
-W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów,
-W przypadku wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji polega przedmiotowy dokument należy
złożyć w odniesieniu do tych podwykonawców.
3.2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w dz VI pkt 3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, złożone zgodnie z § 7 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 poz. 1126/.
4. Forma potwierdzeń a) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
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b) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
f) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów w przypadku:
- wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym
przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
5. W wszystkie składane dokumenty i oświadczenia, pełnomocnictwa w przedmiotowym postępowaniu
winny spełniać wymagania Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, Ustawy z dn. 22 czerwca 2016 r.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W
SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C–10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB
POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną
dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują e-mailem
(z zastrzeżeniem, że forma pisemna jest zawsze dopuszczalna) w dniach pracy/dyżurów OSP Mysłów (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00, e-mail: przemek2801@gmail.com
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem,
e-mailem przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że taka wiadomość dotarła do Wykonawcy i
Wykonawca zapoznał się z jej treścią. Brak zgłoszenia do Zamawiającego informacji o nieczytelności
korespondencji [błąd transmisji] przez Wykonawcę traktowane jest, że Wykonawca zapoznał się z treścią
przedmiotowej korespondencji.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów na nośnikach elektronicznych tj. np. na płycie CD,
DVD.
9. Każdy Wykonawca w razie wątpliwości dotyczących treści SIWZ może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienia.
10. Pytania powinny być sformułowane na piśmie, opatrzone nazwą i adresem oferenta i składane na adres
zamawiającego, bądź przesłane faksem, e-mailem. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie
Strona 11 z 34

OSP. 271.1.2020

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ,
Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja tj.
http://www.kozieglowy.bip.net.pl
12. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający umieści na
stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.
14. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: P. Przemysław Zenderowski – Prezes
OSP Mysłów
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać dokumenty wyszczególnione SIWZ:
- wypełniony formularz ofertowy „OFERTA”, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;
OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na
zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis
lub czytelny podpis).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY w
miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą wymienione w dz. VI. pkt 1 SIWZ:
a) oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, – jeżeli OFERTA lub inny
dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz
posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,
c) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów.
3. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych
podczas otwarcia ofert.
4. Informacje i oświadczenia powinny być udzielane na piśmie, a wymagane zaświadczenia i dokumenty
składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Na kserokopii
dokumentu należy zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis lub nie czytelny podpis
i pieczątkę imienną. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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5. Oferty powinny być napisane czytelnie najlepiej maszynowo lub komputerowo i podpisane przez osobę
lub osoby upoważnione do podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu wraz z ich pieczęciami imiennymi i
pieczątką firmową. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
6. Wszystkie strony ofert, gdzie dokonano poprawek lub uzupełnień muszą być parafowane przy tych
poprawkach lub uzupełnieniach przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
7. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane ręcznie bądź maszynowo/komputerowo
(można nie numerować stron niezapisanych). Oprawa oferty winna uniemożliwić jej dekompletację.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim pod rygorem odrzucenia z postępowania
przetargowego.
9. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
10. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
11. Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
13. Treść oraz układ graficzny załączonych do oferty formularzy/załączników powinny pozostać bez zmian.
14. Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie
pieczątki imiennej czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty
musi być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopi
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
15. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być
umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
tego braku np.: przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
16. Ofertę stanowią wypełniony i podpisany druk Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ oraz inne
dokumenty wymienione w dz. VI SIWZ.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie ofert: Oferty należy składać na adres:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie
Mysłów, ul. Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy
Termin składania ofert do 24.06.2020 r. do godz. 900.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06.2020 r. o godzinie 915 w siedzibie Ochotnicza Straż Pożarna w
Mysłowie; Mysłów, ul. Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy
3. Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane, jako odtajnione i zwrócone oferentom bez
rozpatrywania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.kozieglowy.bip.net.pl 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.
5. Wynik przetargu zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://www.kozieglowy.bip.net.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dodatkowo wszyscy wykonawcy o wyniku przetargu zostaną
powiadomieni e-mailem (dopuszczalna jest również forma pisemna).
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny (zgodnie z ustawą z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług) w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
2. Formularz ofertowy musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę: obejmującą wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania umowy, opisem przedmiotu zamówienia w
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dz. III niniejszej SIWZ. Ostateczna, sumaryczna cena obejmuje również wszystkie koszty uwzględniające
wszystkie opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług).
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, stanowiącym
załącznik 1 do niniejszej specyfikacji.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
4. Podstawą sporządzenia formularza ofertowego jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze
wszystkimi załącznikami.
5. Formularz ofertowy musi zawierać uzupełnione wszystkie pozycje.
6. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
7. Wszystkie ewentualne upusty lub rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć w cenie oferty.
8. Wykonawca na żądanie zamawiającego w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po
zawarciu umowy ma obowiązek udostępnienia do wglądu kalkulacje stawek i cen, sporządzonych przez
Wykonawcę na potrzeby opracowania formularza ofertowego oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących
wyliczenia ceny w formularzu ofertowym.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny.
Zasady korekty omyłek przyjmuje się zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Cena ofertowa zostanie przez zamawiającego dostosowana
zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów i będzie dla oferenta wiążąca.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
1. Kryteriami oceny ofert są:
a) Całkowita ryczałtowa cena ofertowa brutto C – waga kryterium: 60%;
b) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na samochód i zabudowę G - waga kryterium: 25%;
c) Skrócenie terminu realizacji zamówienia T - waga kryterium: 15%;
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty
oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów będących sumą punktów
cząstkowych za poszczególne kryteria.
3. Punkty zostaną obliczone wg poniższych wzorów, zestawień:
a) dla kryterium: całkowita ryczałtowa cena ofertowa C – waga kryterium: 60%; Maksymalna liczba
punktów - 60 pkt.
C = minimalna cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60
gdzie C - ilość punktów przyznana ofercie wg kryterium całkowita cena ofertowa
b) dla kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na samochód i zabudowę G – waga kryterium:
25%; Maksymalna liczba punktów - 25 pkt.
Punkty przyznane za kryterium G – Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji może wynosić min. 24 max. 48 m-cy od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca poda minimalną długość okresu gwarancji 24 m-ce – oferta otrzyma 0 pkt;
Jeżeli Wykonawca poda długość okresu gwarancji 36 m-cy – oferta otrzyma 12 pkt;
Jeżeli Wykonawca poda maksymalną długość okresu gwarancji tj. 48 m-cy i więcej – oferta otrzyma 25 pkt;
W przypadku podania okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu zamawiający odrzuci ofertę, jako
niezgodną z SIWZ, w przypadku podania okresu gwarancji powyżej 48 m-cy do oceny przyjmie
maksymalny okres gwarancji tj. 48 m-cy, w przypadku podania okresu gwarancji pomiędzy okresem 24 mStrona 14 z 34
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ce a 36 m-cy do oceny przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 24 m-ce (analogicznie w przypadku podania
okresu pomiędzy 36 m-ce a 48 m-cy do oceny przyjmie okres gwarancji tj. 36 m-cy).
c) dla kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia T– waga kryterium: 15%; Maksymalna liczba
punktów – 15pkt.
Punkty przyznane za kryterium T – Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może wynosić
max. 90 dni od daty podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca poda maksymalny terminu realizacji zamówienia 90 dni – oferta otrzyma 0 pkt;
Jeżeli Wykonawca poda termin realizacji zamówienia 75 dni – oferta otrzyma 5 pkt;
Jeżeli Wykonawca poda termin realizacji zamówienia 60 dni – oferta otrzyma 15 pkt;
W przypadku podania terminu realizacji zamówienia powyżej 90 dni zamawiający odrzuci ofertę, jako
niezgodną z SIWZ, w przypadku podania terminu realizacji zamówienia poniżej 60 dni do oceny przyjmie
60 dni, w przypadku podania terminu realizacji zamówienia powyżej 60 dni a poniżej 75 dni do oceny
przyjmie 75 dni, powyżej 75 dni a poniżej 90 dni do oceny przyjmie 90 dni.
4. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
6. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie
pisemnej zgodnie ze wzorem umowy w terminie zgodnym z zapisami art. 94 ust. 1 pkt 2 lub art. 94 ust. 2
ustawy Pzp.
2. Po zakończeniu przetargu wykonawca, który wygrał przetarg dopełni następujących formalności:
- zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego na 3 dni przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie Zamawiającemu
umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemna współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art.
366 §1 Kodeksu Cywilnego.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
1. Istotne warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
a) Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu Umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zmiany umowy mogą dotyczyć przypadków opisanych w art. 144 ustawy pzp i
muszą być zgodne z zapisami art. 144 ustawy pzp.
b) Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą:
- aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej itp.
- wprowadzenia zmiany ceny brutto w trakcie trwania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawek VAT.
Zmiana stawki zostanie zastosowana z dniem wejścia w życie, stosownie do obowiązujących w tym zakresie
aktów prawnych.
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego np.: podwyższenia,
jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia.
- zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
do realizacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji urządzeń;
- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia;
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia.
Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające
zmianę umowy.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz 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 określone w dziale VI ustawy
Pzp.
Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art.
179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 1
pkt 7 USTAWY PZP ;
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI
KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Strona 16 z 34

OSP. 271.1.2020

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Żadne rozwiązania wariantowe nie będą brane
pod uwagę. Oferenci winni przedłożyć swoje oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej.
XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.kozieglowy.bip.net.pl; e-mail: przemek2801@gmail.com
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywać należy na adres e-mail:
przemek2801@gmail.com, w formie skanu oryginału pisma oraz niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach
obcych.
XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XXVI. OKREŚLENIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
XXVII. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
OSÓB O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).
XXVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez
wykonawcę.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały
zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
XXIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM
SA ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
Nie dotyczy
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XXX. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SA
DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW
LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU
Nie dotyczy
XXXI. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Nie dotyczy
XXXII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A;
Nie dotyczy
XXXIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
XXXIV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ
LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ
MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
XXXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku gdyby według wykonawcy, oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,
trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie; Mysłów, ul.
Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy; e-mail: przemek2801@gmail.com; strona internetowa:
http://www.kozieglowy.bip.net.pl; telefon do kontaktów: 723717408;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie jest Pan Prezes Zarządu
Przemysław Zenderowski*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Mysłów
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o
zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. Art. 93. 1a Ustawy
Pzp).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych / tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.
XXXVI. ZAŁĄCZNIKI
Wzór oferty
Wzory oświadczeń
Projekt umowy

ZATWIERDZAM:
Prezes Zarządu
OSP Mysłów
Przemysław Zenderowski
Mysłów, dnia 16.06.2020 r.

………………………………..
Pieczęć i podpis Kierownika jednostki
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Projekt umowy

U M O W A nr ……………
zawarta w dniu ………………………………..pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie, ul. Myszkowska 55,
42-350 Mysłów , NIP:577-175-01-96; REGON:151476091 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
……………………………………………..
…………………………………………….
a
zwanym w treści umowy “Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1............................................................................................................................ ..........................
2. ....................................................................................................................................................
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) i dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:
§1
ZAKRES UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 dla OSP w Mysłowie o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nie posiada wad
fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) ani wad prawnych oraz spełnia wymagania określone w
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę będącą przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem należytej
staranności i rzetelności zawodowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do ….. dni od daty
podpisania umowy, tj. do dnia ……………2020 r. (zgodnie z formularzem ofertowym)
2. Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć datę wydania samochodu pożarniczego
Zamawiającemu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami potwierdzone protokołem odbioru.
3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi Wykonawca.
§3
ODBIÓR TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY
SZKOLENIE I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem o dacie, od której samochód będzie gotowy do
odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego. Data ta winna być określona na co najmniej 7 dni przed datą odbioru
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, telefonicznie na nr …………………. lub mailowo
na adres: ……………………………..
2. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. Do okresu
odbioru nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Odbiór techniczno-jakościowy sprzętu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie o którym mowa w ust. 1.
Protokół odbioru sprzętu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i
Wykonawcy oraz podpisany przez wszystkie strony.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony
protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez
wszystkie strony. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru samochód nie odpowiada opisowi
zawartemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony. Ustęp ten nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. Odbioru techniczno-jakościowego samochodu dokona Zamawiający w ciągu 2 dni od daty przystąpienia do odbioru
w obecności pełnomocnika Wykonawcy.
7. Odbioru faktycznego samochodu z siedziby Wykonawcy możliwy będzie po pozytywnym odbiorze technicznojakościowym. Odbioru dokonają osoby, o których mowa w ust. poprzedzającym. Protokół odbioru faktycznego
samochodu (protokół zdawczo – odbiorczy), podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, każdy na prawach oryginału po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego dla przedstawicieli jednostki OSP nastąpi w
terminie odbioru przedmiotu umowy w siedzibie wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi szkolenie na własny koszt.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy po zakończeniu
odbioru faktycznego na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji przedmiotu umowy. Wszelkie koszty
Strona 20 z 34

OSP. 271.1.2020
związane z ewentualnym pozostawieniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. W czasie
pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy sporządzone będą protokoły
pozostawienia w siedzibie Wykonawcy oraz odbioru podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże:
1)
kartę pojazdu;
2)
aktualne świadectwo homologacji pojazdu;
3)
instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
4)
kartę gwarancyjną pojazdu;
5)
książkę serwisową pojazdu w języku polskim,
6)
wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w
okresie gwarancyjnym,
7)
dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby
Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego samochodu w uprawnionej stacji
diagnostycznej, potwierdzające przeznaczenie samochodu jako pojazd specjalny pożarniczy uprzywilejowany.
8)
ważne Świadectwo Dopuszczenia pozwalające na wprowadzenie go do użytkowania o ochronie
przeciwpożarowej
9)
Posiadane certyfikaty
11.
Samochód przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz
uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.
§4
OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
§5
WYNAGRODZENIE
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą
w wysokości:
Netto:…………………………… VAT:……………………………..
Brutto:………………………….. Słownie:…………………………
2.
Fakturę należy wystawić na Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie, ul. Myszkowska 55, 42-350 Mysłów,
NIP:577-175-01-96.
3.
Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
4.
Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.
5.
Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto podane przez Wykonawcę, po odbiorze
samochodu, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§6
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
§7
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (wskazany przez
wykonawcę w ofercie) liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego, w tym na:
a)
lakier i perforację blach nadwozia pożarniczego,
b)
podwozie, silnik i wyposażenie pojazdu
c)
nadwozie (zabudowa pożarnicza)
3.
W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne zabudowy pożarniczej wykonywane będą przez serwis wykonawcy
w siedzibie użytkownika lub w miejscu przez niego wskazanym.
4.
W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją świadczy
sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.
5.
W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o czas trwania
naprawy.
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6.
Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń
Zamawiającego.
§8
ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie za
zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
1.) W razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio
na postanowienia umowy – poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian,
2.) W razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) Wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
w tym siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
3. Zmiana umowy wymaga przedstawienia pisemnego wniosku dotyczącego proponowanej zmiany wraz z
uzasadnieniem.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy jest ze strony Wykonawcy
………………
4. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest ze strony Zamawiającego :
……………………………………………… tel. …………………………….
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………

………………………………………
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
..................................................
Miejscowość i data

Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie
Mysłów, ul. Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy
WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa Wykonawcy:
1.
NIP:

Regon:

KRS/CEiDG:

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
E-mail:

Tel.:

Adres internetowy (URL):

Faks:

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*

TAK

NIE

Wszelką korespondencję proszę kierować na adres:.............................................................................
Nr faksu: …………..…………… E-mail: …………………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na wykonanie
zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4
(kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Mysłów”.
a) Oferujemy wykonanie zadania w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
za łączną cenę ryczałtową:
Netto:............................... zł plus podatek VAT: 23 %
Brutto:................................. zł słownie: ....................................................................................... zł
Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi: …………………………………………………
Uwaga: nie wypełnienie przez Wykonawcę informacji o podatku rozumiane będzie przez Zamawiającego, jako informacja o tym, że
wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

b) Wykonawca oferuje ………… – miesięczny okres gwarancji na samochód i zabudowę G.
Uwaga:
W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę informacji o gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny 24 m-czny okres gwarancji.

d) Wykonawca oferuje terminu realizacji zamówienia ………… dni.
Uwaga:
W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę informacji o terminie realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie do oceny 90 dni.
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Oferowane parametry techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Mysłów:
Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr
lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
L.P

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

1.

Warunki ogólne

1.1

Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:

PROPOZYCJE WYKONAWCY

- ustawy 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
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002,
z późn. zm),
- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29
marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do
celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , (
Dz. U. z 2019 r., poz 594).
- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. ( lub równoważnych)
1.2

Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do
użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski
wydane na podstawie rozporządzenia 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).

1.3

Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej
Straży Pożarnej 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., poz. 5).
Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i
dowódcy logo jednostki i napisy „ OSP MYSŁÓW” oraz wykona i
umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery
operacyjne oraz loga zostaną dostarczone przez zamawiającego po
podpisaniu umowy

2.

Podwozie z kabiną

2.1

Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od
tego samego producenta
Podwozie z roku produkcji min. 2020 oraz z silnikiem o mocy nie
mniejszej niż 210 kW

2.2

Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN
1846-1). ( lub równoważnej).

2.3

Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej
(wg PN-EN 1846-1). ( lub równoważnej).

2.4

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji
ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa
przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych
wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia
bazowego

2.5

Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe
pojazdu uprzywilejowanego:
1) dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w
technologii LED z min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, w
obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy,
wbudowane w kompozytową nadbudowę dopasowaną do
szerokości dachu, ukształtowaną opływowo. Na dachu kabiny
znajduje się podświetlany napis „STRAŻ”.
2) dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii

Podać producenta: ………….
typ i model podwozia ………….
rok produkcji …………..
oferowaną moc silnika ………….
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2.6

LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie
wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny
kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,
3) cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii
LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka
wstecznego samochodu osobowego na przedniej atrapie
4) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowanych tonów
zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu)
wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W
(lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub
2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie
zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo
wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy
minimum dla sygnalizacji, dźwiękowej.
Wymagana się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych
jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku),
wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie
przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych
(pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)
5) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu
LED
6) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z
miejsca dowódcy i kierowcy
Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki:

2.7

2.8

- układ jezdny- stały napęd 4x4, z blokadami mechanizmów
różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego. Pojazd
wyposażony w manualną skrzynię biegów o maksymalnym
przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny. Koła wyposażone w
ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi
tylnej, obręcze kół min 22,5”
- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory
paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów
Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym ,
posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)
spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6 Zbiornik paliwa
min.150 l .
- pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. W
przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu
dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2
koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia
- układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi
kół podczas hamowania ABS lub równoważny.
Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne,
zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz
w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem
kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym
momencie.
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem
siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.
Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe
pasy bezpieczeństwa.
Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań, związanych z
bezpiecznym przewożeniem członków załogi ,na tylnym siedzeniu,
spełniające wymagania obowiązujących przepisów.m.in.
dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym , o zwiększonej
odporności na ścieranie
Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny,
wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów
powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych
(uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej).
Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu
bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa
uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w
zabudowie pojazdu lub kabinie.
Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne
ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.
Dodatkowo wymaga się
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz
w części załogowej
- lusterko rampowe – dojazdowe przednie
- lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony
- zewnętrza osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny
- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i
dowódcy
- listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad
drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi

Strona 25 z 34

PROPOZYCJE WYKONAWCY

OSP. 271.1.2020
L.P

2.9

2.10
2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

3.
3.1

3.2

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z
siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej
- wywietrznik dachowy
- przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem
kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny
zespolonej minimum 1500mm
- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz
ciężaru ciała
- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z
regulacją odległości całego fotela
W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z
odtwarzaczem oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne
wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3
(w przypadku systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji
stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP
z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad
organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej
Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową
wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i
mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany
oddzielną przetwornicą napięcia.
Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
•
sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa otwarcia żaluzji skrytek i
podestów,
•
sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa informująca o
wysunięciu masztu,
•
sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan
naładowania akumulatorów główny wyłącznik oświetlenia
skrytek
•
sterowanie zraszaczami
•
sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału
pracy autopompy
•
kontrolka włączenia autopompy
•
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
•
wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
•
wskaźnik niskiego ciśnienia
•
wskaźnik wysokiego ciśnienia
Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć
3230 mm
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez
odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo
rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania
akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze
złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z
sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m.
Ładowarka zamontowana na samochodzie.
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi
poszczególnych urządzeń pojazdu.
Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny,
klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt
ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia
podnoszonej kabiny, koło zapasowe) oraz hak holowniczy
„paszczowy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min.
10 ton.
Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu – RAL 3000,
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- błotniki i zderzaki – białe
Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w
indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy
oraz dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie
ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek.
Zabudowa pożarnicza

PROPOZYCJE WYKONAWCY

Propozycje Wykonawcy

Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal
nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne
stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).
Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą
aluminiową, natomiast spody schowków gładką blachą
nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej,
krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których
istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania
wyposażenia powinny być zabezpieczone.
Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części
ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po
prawej stronie, w górnej części drabinki zamontowane poręcze
ułatwiające wchodzenie. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
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3.3

Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i
pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i
zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z
materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu
rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz
powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje
powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. (wszystkie taśmy
zainstalowane po prawej stronie skrytki) Dopuszcza się
umiejscowienie ściągaczy żaluzji, po lewej lub prawej stronie
skrytki w zależności od rozwiązań technicznych zastosowanych w
skrytkach, m.in.: półek ,regałów obrotowych , palet pionowych
obrotowych, palet poziomych itp .
W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z
alarmem świetlnym oraz dźwiękowym.
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych,
szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa
była ich obsługa w rękawicach.
Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone
w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach
schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po
otwarciu skrytki.
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające
się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na całej długości
oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3szt na stronę) do
oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe
balustrady boczne.
Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu
zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych
kierowcy.
Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie
kierowcy.
W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia
zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy
autopompy.
Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (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 alarmem świetlnym i dźwiękowym.
Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem
teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi
schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi.
Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie
przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia.
Środkowa część o szerokości przelotu min.800 mm, wyposażona w
półki z regulacją wysokości.
Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych,
otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki w
przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i
szerokość skrytki. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają
dostęp z obu stron, do przedniej, środkowej części nadwozia
wyposażonej w półki z regulacją wysokości
Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością
regulacji położenia wysokości półek.
Zabudowa powinna posiadać minimum pięć plastikowych skrzynek
o pojemności ok.40 dm3, nośność 30 kg na drobne wyposażenie.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w
wykonaniu antypoślizgowym.
Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na
drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm,
posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty na
drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe,
tłumice itp.
Wymiar mocowań sprzętu na dachu w raz z wysokością
samochodu, dostosowane do wysokości 3,23m -wysokości bramy
garażowej
Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3 przy
ciśnieniu 8 bar i min 400 dm3 przy ciśnieniu 40 bar.
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu.
Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany
do:
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po
bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami
schowkach bocznych.
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia
- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10
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3.11
3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22
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- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu
zamkniętego.
W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące
urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
-manowakuometr
-manometr niskiego ciśnienia
-manometr wysokiego ciśnienia
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
-miernik prędkości obrotowej wału pompy
-kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik
(stany awaryjne)
-kontrolka włączenia autopompy
-licznik czasu-pracy autopompy
W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:
- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego
ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia
pracy
Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z
sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności
autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w
całym zakresie pracy.
Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na
korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków
pianotwórczych i modyfikatorów.
Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego
całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości
zaworów.
Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania
skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed
zamarzaniem.
W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania
silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe
tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
Na wlocie ssawnym autopompy musi być 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.
Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o
pojemności nominalnej min. 3 m3 (dopuszcza się tolerancję
wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej
±5%).Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem
odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu
odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.
Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10%
pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków
pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem
pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z
hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75
umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z
zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia
chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia
należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:
-nasada wodna zasilająca kolor niebieski
-nasada wodna tłoczna kolor czerwony
-nasada środka pianotwórczego kolor żółty
Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną
wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża
minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodnopianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego,
zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego
natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień
rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec
bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone
w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system
odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu
sprężonego powietrza
Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia
zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali
nierdzewnej.
Bez działka wodno - pianowego
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Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt
oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami
LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm
zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V.
Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw
czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością
sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony
masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie
powinno kolidować z elementami wyposażenia dachu. Sygnalizacja
podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym,
sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem
świetlnym i dźwiękowym.
Dodatkowo wymagane:
- obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie
strony
- złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego
wspomagania
- możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na
różnej wysokości.
Samochód należy doposażyć w :
- instalację układu 4 zraszaczy zasilanych od autopompy do
podawania wody w czasie jazdy
- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu
minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m,
wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej
- światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi
- w pionową paletę obrotową w schowku bocznym na sprzęt
burzący
-wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie
ostrzegawcze, migające, żółte, umieszczone na bokach
poprzecznych każdego podestu.
- lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe-o średnicy, min Ø 180mm4szt, na orurowaniu aluminiowym, anodowanym, profilowanym
wzdłużnie i kształtowo o długości min 1800mm i średnicy rury min.
Ø60mm, mocowane z przodu pojazdu.
- szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem
przednim i tylnym w kabinie zespolonej wyposażona we wnękę z
podziałem pionowym na min 5 części

3.24

3.25

Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK)
pełne zgodne z zapisami §12 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału
odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości
min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.

4

Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z
pojazdem

4.1

Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie
z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczogaśniczych”.
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z
użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia.
Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez Zamawiającego
lub dostarczy pełne mocowanie sprzętu przewidzianego do tej klasy
pojazdu.
Pozostałe warunki Zamawiającego

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem
gwarancji – 24 miesiące.
Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu
podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).
Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu
nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).
Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu,
zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
- aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do
użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako
„samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”.
Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa
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Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że oferowane dostawy, spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zadanie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności za wystawioną fakturę, licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru końcowego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
7. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
8. W przypadku zatrudnienia do realizacji części prac przez podwykonawców, podwykonawcom
zamierzamy powierzyć:
………………………………………………………………………….......................................................
(nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
..................................................................................................................................................................;

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
1
) 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).
* 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).
10. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty oświadczenia opisują stan
faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:.......................................................................................................
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:.............................................................................................

..........................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
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Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie
Mysłów, ul. Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony)
dla jednostki OSP Mysłów”, prowadzonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie; Mysłów, ul.
Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dz. V pkt 2
SIWZ.
…………………………., dnia ……….…….……. r.
………………………….…………………………………

Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w dz. V. pkt 2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot - podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
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Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie
Mysłów, ul. Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony)
dla jednostki OSP Mysłów”, prowadzonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie; Mysłów, ul.
Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………

Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Oświadczam, iż:
................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
oddaje do dyspozycji:
.............................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
niezbędne zasoby tj. ………………………………………………………………………………………………………………….……..
na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z
układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Mysłów” prowadzonego
przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie; Mysłów, ul. Myszkowska 55, 42-350 Koziegłowy:
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:

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

2. Sposób wykorzystania
publicznego:

zasobów

podmiotu,

przez

Wykonawcę,

przy

wykonywaniu

zamówienia

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

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

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

4. Czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
tak
nie
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….………….……………………………
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby
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…………………………………………………………
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4
(kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Mysłów”
Oświadczam, że:

- nie należę / należę* (* niepotrzebne skreślić)
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

PODPISANO
.................................., dnia ...............................

....................................................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

