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I. NAZWA ZADANIA 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 
Grodkowie 
 

II. ZAMAWIAJĄCY 
Ochotnicza Straż Pożarna w Stary Grodków 
ul. Stary Grodków 64 
48-320 Skoroszyce  
Numer KRS  0000023617 
Numer NIP  7532121653 
 
Postępowanie jest przeprowadzane przez Pełnomocnika: 
 
Gmina Skoroszyce 
Powstańców Śląskich 17 
48-320 Skoroszyce 
 
tel. 77 431 89 78  
fax: 77 431 80 29 
Strona www: www.skoroszyce.pl  
E –mail: inwestycje@skoroszyce.pl  
 
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek- Piątek 700-1500 

 

Na podstawie art. 15 ustawy Pzp Gmina Skoroszyce została upełnomocniona do przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz i w imieniu Zamawiającego, na warunkach 
opisanych w pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zawarcia umowy z Wykonawcą 
w imieniu mocodawcy. 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Skoroszyce, na 
stronie internetowej, oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: bzp.uzp.gov.pl 

5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów. 

6. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.) 
2) Rozporządzenie 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. poz. 1126). 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. poz. 
2477).  

 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (Kody CPV):  
 
Kod główny: 
34144210-3 - wozy strażackie 

 

1. Przedmiotem   zamówienia   jest   zakup   średniego   samochodu   ratowniczo-gaśniczego typu GBA 
3/16 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Grodkowie. 

2. Wymagania szczegółowe: 

a) Samochód  powinien  spełniać  wymagania  polskich  przepisów  o  ruchu  drogowym  
zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych. 

b) Samochód   powinien   spełniać   minimalne   „Wymagania   techniczno-użytkowe   dla   
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”. 

c) Samochód  musi  posiadać  świadectwo  dopuszczenia  wyrobu  do  stosowania  w  
jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo winno 
być ważne na dzień odbioru samochodu. 

d) 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. 

e) Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210 kW 
f) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019 r. 
g) Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony. 

3. Samochód musi być fabrycznie nowy, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolny od 
praw i roszczeń osób trzecich, a także musi posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty 
katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne, itp.). 

4. Szczegółowe dane/wymagania  techniczne  dla  przedmiotu  zamówienia zostały określone w poniższej 
tabeli: 

 
 

L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

1 Warunki ogólne 

Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać   
wymagania:  
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, 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).  

1.1 

 - 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 1 



Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grodkowie 
Stary Grodków 64, 48-320 Skoroszyce 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                  STRONA 4/25 SIWZ 
 

L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w 
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej .  
Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „ OSP ………..” oraz wykona i umieści na pojeździe 
logo projektu dofinansowującego. Numery operacyjne oraz logo zostanie 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) 2 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) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na 
wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego,  
4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 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 co najmniej 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, zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu z funkcją 
łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę. W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch 
różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia. 

2.6 

- układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania: ABS lub równoważny.    
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.. 

2.8 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  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 
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L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

- 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 

2.9 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 otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, słownym 
 zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty” 
 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 

2.10 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 mm 

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 z przewodem o 
długości min 4 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie.  

2.12 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.   

2.13 Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, 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. 

2.14 Kolor pojazdu:  
- nadwozie samochodu – RAL 3000,   
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,  
- błotniki i zderzaki – białe 

2.15 Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy , 
dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek , oraz w reflektor 
ręczny do oświetlenia numerów budynków 

3 Zabudowa pożarnicza 

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 

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.  

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 . 
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 W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte 
podesty” 

3.4 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby 
możliwa była ich obsługa w rękawicach.  

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. 

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. 

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 oraz słownym „otwarte podesty”.   
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. 
 

3.8 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.   
Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z 
elementami  barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na 
drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty  na 
drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp 

3.9 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 
- działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka 
- 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 
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3.10 Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.  

3.11 Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej  stężeń 3 i 6 % 
w całym zakresie pracy.  

3.12 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków 
pianotwórczych i modyfikatorów.  

3.13 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej 
ilości zaworów.   

3.14 Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed  
zamarzaniem. 

3.15 W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe 
tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. 

3.16 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.   

3.17 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. 

3.18 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. 

3.19 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 

3.20 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.   

3.21 Wyprowadzenie do  montażu działka wodno-pianowego na dachu zabudowy pojazdu 

3.22 Samochód należy doposażyć w  :  
- instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy 
- 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 5części 
 

4 Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem 

4.1 Na pojeździe  zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych”. 
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. 

5 Pozostałe warunki Zamawiającego 

5.1 Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące.  

5.2 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).  
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5.3 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).  

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”.  
Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa 

 
II. Informacje dot. pozostałych warunków 
1) Gwarancja i rękojmia: 
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji jest jednym z 
kryteriów oceny ofert.  
Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości. 
b) Przewiduje się okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące. 
c) Do oceny w poza cenowych kryteriach oceny ofert brany będzie okres gwarancji w zakresie 24 lub 36 
miesięcy. 
d) Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, jednak dodatkowe punkty zostaną 
mu przyznane wyłącznie do okresu 36 miesięcy. 
e) Oferty Wykonawców, którzy zaproponują termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone. 
f) Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże proponowanego okresu rękojmi i gwarancji, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, czyli 24 miesiące. 
2) W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej wskazał 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować, iż jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i Zamawiający wskazaniu takiemu dodaje wyrazy „lub równoważny”. 
3) Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń, 
produktów znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, 
urządzenia, produktu numer katalogowy lub producent, należy to traktować, jako rozwiązanie przykładowe 
określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
dopuszcza materiały, urządzenia, produkty równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia, pochodzące od 
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać materiały, urządzenia i produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Rozwiązania (materiały, urządzenia) 
równoważne to takie, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub 
funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie 
przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  
Wykonawca może złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o 
cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz 
oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może oferować wykonanie robot budowlanych z zastosowaniem 
materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego w opisie rozwiązania równoważnego). 
Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń przyjętych przez 
Zamawiającego, na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania.  
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w złożonej ofercie, które rozwiązania są równoważne. 
Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał, urządzenie, produkt jest równoważny i w 
jego gestii leży przedstawienie wraz ze złożoną ofertą wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. 
potwierdzających równoważność. Z opisu oraz załączonych dokumentów winno wynikać, iż rozwiązanie nie 
stanowi zmiany wymagań, określonych przez Zamawiającego. 
Nie wykazanie rozwiązań równoważnych oraz nie złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, wraz z ofertą, 
traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy 
w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego, jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: 

- tej samej wytrzymałości, 
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- tej samej trwałości, 
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, 

ponadto muszą być: 
- spełniać te same funkcje, 
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania, atesty i aprobaty techniczne. 

 
Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Planowany termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: w dniu podpisania umowy. 
2.  Wymagany termin zakończenia wykonania zamówienia: 30 października 2020 r.  
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

     1) Spełniają warunki określone w SIWZ; 

     2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz wskazanych przez 
Zamawiającego podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

     3) Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 dotyczące: 

 
1  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 
 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
 

2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
 

3 Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej:  

jedną dostawę średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 
700.000 zł brutto. 
 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w 
rozdziale VIII litera A pkt 3 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ). 
Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 SIWZ, złożonego przez 
Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SIWZ). 

 
Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia. 
 
3. Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub 
zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: 
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1)  Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.  

2)  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 oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

3) 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 (oryginał) do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ  

4)   W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które 
określają w szczególności: 

 a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, 
 b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia 

publicznego, 
 c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego 
 d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

4) Zgodnie z art. 22a ust 4 ustawy Pzp zastrzega się, że w odniesieniu do warunków dotyczących: 
 - wykształcenia,  
 - kwalifikacji zawodowych, 
 - doświadczenia,  
 Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy.  

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w pkt 2), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego:  

a)     zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1) 
7)   W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. 
2) w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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2. Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – tj. Wykonawcę, w 
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2344); 
 
3.. Środki naprawcze (self- cleaning): 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 ustawy 
Pzp może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy.  
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego 
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględni wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia 
przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. VII pkt 3 SIWZ. 
 
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy składają: 
 

A. W DNIU SKŁADANIA OFERT: 

1. Formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) 
- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do 
wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm 
podwykonawców oraz umieszczenia tych danych w odpowiednich polach formularza ofertowego – jeżeli w 
momencie składania oferty podwykonawcy są już znani. 
- Niewskazanie informacji w pkt IV.8 Formularza Ofertowego, dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa, nie 
będzie skutkowała żadnymi konsekwencjami dla Wykonawcy. 
 
2. Wykaz minimalnych wymagań techniczno-użytkowych (wg załącznika nr 6 do SIWZ). 
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań techniczno-użytkowych zaoferowanego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego, składa wypełniony wykaz minimalnych wymagań techniczno-użytkowych, 
w którym potwierdzi spełnianie tych wymagań. 
Wykaz, o którym mowa powyżej, stanowi część oferty i  nie będzie podlegać uzupełnieniu przez Wykonawcę. 
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3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że: 
1)  spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 
2)  nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp skutkujące 

wykluczeniem z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, (jeżeli dotyczy). 

5. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). 

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,  
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć załącznik nr 5 wraz z ofertą. 

 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie  zamówienia. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie o spełnianiu przez ten podmiot warunków 
udziału w postepowaniu – wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu przez ten 
podmiot wykluczeniu z postępowania – wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ,  
 
 

B. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Zamawiający po dokonanej ocenie ofert, przed poinformowaniem Wykonawców o czynności wyboru 
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, w szczególności: 
 
1. Dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, wymienionych w 
rozdziale VI, pkt 1 ppkt 3, tabela pkt 3: 
WYKAZ DOSTAW wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór wykazu 
zrealizowanych robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 
 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej:  

jedną dostawę średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 700.000 zł 
brutto. 
 

Informacje dodatkowe: 
a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcja, spółki 

cywilne) spełnią powyższy warunek, jeżeli wykażą, że: 
- co najmniej jeden z partnerów spełnia powyższy warunek, 
lub 
- wszyscy partnerzy łącznie spełniają powyższy warunek, 
b) wykonawcy składają również dokumenty (dowody), potwierdzające że roboty budowlane zostały 

wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 
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Dokumentami (dowodami), o których mowa w podpunkcie b) mogą być: 
 poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub oświadczenie wykonawcy. 
 
 
2. Dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, 
wymienionych w rozdziale VII, pkt 1: 
odpis z właściwego rejestru lub 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. 
Jeżeli powyższe dokumenty Zamawiający może uzyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, proszę 
o wskazanie wskaże, z jakiego miejsca można pobrać ww. dane 
W takim przypadku wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia z postepowania, gdyż Zamawiający samodzielnie pozyska w/w dokumenty. 
 
3. Informacje dodatkowe: 
1). Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, polegającego na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VIII.B,  pkt 2 (dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia). 

2). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
3). W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
27 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 
4. Zasady składania oferty przez podmioty zagraniczne: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt. 1), 2), 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
5. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (spółka cywilna, konsorcjum):  
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1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 
ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć  
oświadczenia (stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ) potwierdzające, spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP, 
PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
Urząd Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48 – 320 Skoroszyce faksem: (77) 431 80 29 lub pocztą 
elektroniczną na adres: ug@skoroszyce.pl (przy czym każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich 
otrzymania). 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: 
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), 
b) osobiście, 
c) za pośrednictwem posłańca, 
d) faksu, 
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty informacje itp. Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty 
oraz informacje przesłane faksem lub drogą elektroniczną powinny być niezwłocznie przesłane w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres siedziby Zamawiającego podany w pkt 1 
SIWZ, jeżeli zgodnie z przepisami jest niezbędne złożenie ich w formie oryginału. 
 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za 
potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości. 
 
4. Poza wybranym sposobem przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 
 
5. Forma pisemna tradycyjna jest wymagana dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie 
zezwala na komunikowanie się faksem lub pocztą elektroniczną: 

a) złożenie oferty wraz z załącznikami, 
b) zmiana oferty wraz z załącznikami, 
c) powiadomienie o wycofaniu oferty wraz z załącznikami. 
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6. Forma pisemna tradycyjna obowiązuje także przy składaniu pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń na 
wezwanie Zamawiającego, a także przy uzupełnianiu dokumentów i oświadczeń, jeżeli Zamawiający w 
wezwaniu do uzupełnienia określił sposób korespondencji. 

 
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 
 
8. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie 
internetowej. 
 
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 
10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są: 
- w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Zbigniew Sendra – tel. 666 367 765, e-mail: sendraz@interia.pl   
- w zakresie procedury przetargowej: 
Iwona Bil-Kubicka – tel. 77 431 89 78, e-mail: inwestycje@skoroszyce.pl   
 
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ug@skoroszyce.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.skoroszyce.pl/  
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 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. 

3) Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium 
(jeżeli było wymagane). 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium (jeżeli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

5) Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 

XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Przygotowanie oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na Formularzu ofertowym wg wzoru 

załącznika nr 1 do SIWZ. 
2) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
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5) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
6) Wszystkie formularze zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według wskazówek. W przypadku, 

gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”. 
7) Oferta oraz wszystkie jej załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo rodzajowe), które musi być złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo to  w swej treści musi 
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  

9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty, 

10) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 
treści niniejszej specyfikacji. W przypadku dołączenia kserokopii dokumentów, wymagane jest 
potwierdzenie przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem (dwustronnie - 
jeżeli dotyczy), 

11) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 
wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane, Zamawiający zaleca 
wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 

12) Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione 
do podpisywania oferty. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. Każda poprawka w 
treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście 
oferty musza być opisane i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za nieistniejące. 

13) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

14) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone z tłumaczeniem na język polski 
 
Uwaga:  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę pod warunkiem, że 
będą one identyczne, co do treści z formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego. 
Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną 
odrzucone, jako niezgodne z treścią SIWZ. 
 
Tajemnica przedsiębiorstwa. 
1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm)” i dołączone do oferty, zaleca się, 
aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tj: 
- adres wykonawcy, 
- informacje dotyczące ceny, 
- termin wykonania zamówienia, 
- okres gwarancji i rękojmi, 
- warunki płatności zawarte w ofercie. 
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2. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na  formularzu ofertowym. 

3. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie 
stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
– zostaną one odtajnione przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań 

 
5. 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 danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Gminy w Skoroszycach, Powstańców 
Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skoroszyce jest Pan Bogusław 
Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

 dane osobowe Wykonawcy 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 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Grodkowie, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe Wykonawcy 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 danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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 danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 

 Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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; 
 

 Wykonawcy nie przysługuje: 
− 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. 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:  
 
Urząd Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48 – 320 Skoroszyce, – do dnia 19.06.2020 r. do 
godziny 10:00.  
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. 
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Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców 
Śląskich 17, 48 – 320 Skoroszyce, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 
 

Oferta przetargowa na zadanie pn: 
(Należy wpisać nazwę zadania) 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM …………. 

(wpisać termin składania ofert) 
Przed godziną 10.30 

 
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
4. Za złożone w terminie będą uważane te oferty, które dnia  19.06.2020 r. do godz. 10:00 będą się znajdowały 
w Urzędzie Gminy. 
5. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data i 
godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę. 
6.Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer pod jakim 
została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 
7.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane i zostaną zwrócone na adres 
wskazany przez Wykonawcę. 
 
8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Urząd Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48 – 320 Skoroszyce, parter - sala USC dnia 
19.06.2020 r. o godzinie 10: 30. W razie wystąpienia konieczności zmiany miejsca otwarcia ofert, zostaną 
wywieszone odpowiednie informacje na drzwiach wejściowych do Urzędu  Gminy Skoroszyce, 
Powstańców Śląskich 17.  
 
9. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację  
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i 
nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający przekazuje następujące informacje: nazwy i adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia okresu gwarancji lub rękojmi oraz warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje zawarte                       
w ofertach, dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 
 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek 

VAT. 
4. Cena powinna zostać podana w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, wszelkie rozliczenia 

związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN. 
6. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 
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7. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za prace niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia i nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
9. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
10. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, 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, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
prowadzić będzie 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. 

 
 

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

OFERT 
1. Kryteria oceny ofertWybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów 

(nazwa, kryterium, waga, sposób punktowania): 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 
(%) 

1.  Cena 60 
2. Gwarancja 40 

 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 
 
Przewiduje się okres gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z umową, nie krótszy niż 24 miesiące. 
Punktacja będzie przyznawana w zakresie 24 lub 36 miesięcy gwarancji. 
Oferty Wykonawców, którzy zaproponują termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone. 
 
 
2. Zastosowany wzór i metoda obliczenia punktowego: 

 
1) Wartość punktowa za kryterium CENA – „C” 

 
 

 
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 

 
2) Wartość punktowa za kryterium GWARANCJA – „G” 

Przewiduje się okres gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z umową, nie krótszy niż 24 miesiące. 
Punktacja będzie przyznawana w zakresie od 24 do 36 miesięcy gwarancji i rękojmi. 
Oferty Wykonawców, którzy zaproponują termin gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące zostaną 
odrzucone. 
 
Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości. 
 



Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grodkowie 
Stary Grodków 64, 48-320 Skoroszyce 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                  STRONA 20/25 SIWZ 
 

Punktacja w tym kryterium na przedmiot zamówienia zostanie przyznana w następujący sposób: 
- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji o długości 24 miesiące – otrzyma 0 punktów; 
 

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji o długości 36 miesięcy – otrzyma 40 punktów 
 
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

 

3. Obliczenie liczby przyznanych punktów – „Lpp” 

Lpp (liczba przyznanych punktów) = C (cena) + G (gwarancja) 

4. Wynik 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez 
niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans C (cena) + G 
(gwarancja+ = (liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
2) Jeśli nie można dokonać wyboru 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 wybiera ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
3) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 
 

XVI. BADANIE I OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp tj. najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 Niestawienie się Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do podpisania umowy w terminie 
określonym przez Zamawiającego może być traktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy, co 
może skutkować wyborem oferty najkorzystniejszej z pośród posiadanych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny. 

 
2. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki wskazane 

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający odrzuca każdą ofertę, w stosunku do której powstała choćby jedna z przesłanek wymienionych 

w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert. 
5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 93 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie 
kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie 
podlegają negocjacjom. 

8. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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9. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni. W przypadkach zastosowania środków naprawczych (self-
cleaning), o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których dowody 
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające; 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności; 
d) unieważnieniu postępowania; 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie drogą elektroniczną. 
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 
6) Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego  zamówienia: 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
c)  jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej, 
d)  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie, 
e)  zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej specyfikacji 
f)  podlega unieważnieniu:  
- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a także w części, w której następuje niezgodność i innymi przepisami. 
- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 
7) Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Pzp. 
8) Zamawiający może rozwiązać umowę na zasadach określonych w art. 145a ustawy Pzp. 
 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 
Zamawiający nie wymaga żadnych dodatkowych formalności, które muszą być dopełnione przed podpisaniem 
umowy. 
 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XIX. 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. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy w stosunku do 
treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie: 

1) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla 
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zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 

2) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie 
ulegnie podwyższeniu, 

3) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
zakresie : 
1)  przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), które może nastąpić w przypadku 
wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne 
i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 
umowy. Termin może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania powyższych okoliczności. (Pod pojęciem 
siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia 
i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, 
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane 
z realizacją inwestycji), 

2).  Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy w następujących sytuacjach:  

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3). Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie warunków w zakresie 
nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 

4). Zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy, 

5). Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostaw lub zmiana 
technologii, 

6). Aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących 
przepisów prawnych lub/i technicznych. 

7). W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może być wyższe niż  zadeklarowana  
w formularzu ofertowym.  Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie  obowiązywania 
umowy. 

8). W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie może być wyższe niż  
zadeklarowana  w formularzu ofertowym.  Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z 
odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku VAT. 

4. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ustawy Pzp 

5. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu;  
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
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- wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp. 
 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

XXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW RAMOWYCH 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

67 UST.1 PKT 6 LUB 7 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, dotychczasowemu wykonawcy. 
 

XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XXVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTÓW KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Koszty opracowania i dostarczenia 
oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciąża wyłącznie Wykonawcę. 
 
XXVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP. 
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Szczegółowe 
informacje zawarte są  w rozdziale IV SIWZ. 
 

XXIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy Pzp. 
 

XXX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO 

ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 USTAWY PZP: 
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z obowiązkiem osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 
 
XXXI. PODWYKONAWCY. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO: 
1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części usług za pomocą podwykonawców. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 
podwykonawcy. 
3. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie 
osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, o ile są już znane. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 
Pozostałe zapisy i wymagania dotyczące podwykonawców zawarto we wzorze umowy. 
 

XXXII. INFORMACJA O ZALICZKACH NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 151A USTAWY, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

MOŻLIWOŚĆ ICH UDZIELENIA: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XXXIII. ZASADY DOKONYWANIA POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH I 

PISARSKICH: 
Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych  
w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.  
W przypadku, gdy oferta zawiera omyłki rachunkowe, których nie można poprawić lub Wykonawca  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, 
Zamawiający taką ofertę odrzuci. /art.89 Pzp/  
Zasady poprawiania omyłek: 
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące 
wyrazów, np.: 
1) widoczną mylną pisownie wyrazu, 
2) ewidentny błąd gramatyczny, 
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
4) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada, 
5) w przypadku stwierdzenia różnicy między słownym a liczbowym podaniem ceny, będzie to uznane jako 

błąd pisarski, a poprawie ulegnie zapis podany słownie do wartości wynikającej z zapisu liczbowego, 
6) Inne, nie mające wpływu na treść złożonej oferty, omyłki. 
 
Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych  
na liczbach np.: 
1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, 
3) błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 
4) Inne, nie mające wpływu na treść złożonej oferty, omyłki. 

 
XXXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 



Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grodkowie 
Stary Grodków 64, 48-320 Skoroszyce 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                  STRONA 25/25 SIWZ 
 

nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, 

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają aktualne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeks cywilny. 
Ogłoszenie o wyniku przetargu: 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w 
siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej, tj. www.bip.skoroszyce.pl 
 
Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. 
 

XXXV. ZAŁĄCZNIKI: 
załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego, 
załącznik nr 2  wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
załącznik nr 3  wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
załącznik nr 4  wzór zobowiązania podmiotu trzeciego; 
załącznik nr 5  wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 
załącznik nr 6 wzór wykazu ważniejszych realizacji (doświadczenie zawodowe); 
załącznik nr 7 wykaz minimalnych wymagań techniczno-użytkowych; 
załącznik nr 8  wzór umowy; 
 


