Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na zadanie
,,Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000
euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.)
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podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie
NIP 881-10-37-024, Regon 890718136
Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374
Fax. (74) 8 126 126
www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15; wtorek 8.00-16.00
2. Określenie trybu zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm).
2.2. Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego. o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielana zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39
– 46 Prawa zamówień publicznych.
2.4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Modernizacja
zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem umowy
z Schengen””, objętego Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
2.5. Miejsce publikacji ogłoszenia:
- Biuletyn Zamówień Publicznych,
- strona internetowa – www.miedzylesie.pl,
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 i 7.
3.1.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Informacja odnośnie ofert wariantowych i częściowych.
4.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja odnośnie zawarcia umowy ramowej.
5.1.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Informacja odnośnie dynamicznego systemu zakupów.
6.1. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
7. Informacja odnośnie wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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8. Opis przedmiotu zamówienia:
8.1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 34.14.42.10-3 – wozy strażackie.
8.2. Zakres zamówienia obejmuję dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
Międzylesie.
8.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań dla średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego określa załącznik nr 1 do SIWZ, który należy wypełnić i
dołączyć do oferty.
8.4. Zakupiony samochód będzie przeznaczony na cele związane z ochroną przeciwpożarową.
8.5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
8.6. Gwarancja:
Na pojazd Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od
dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, stwierdzającego wykonanie przedmiotu
umowy bez wad.
8.7. Pozostałe wymagania:
8.7.1. Ze względu na planowane dofinansowanie zakupu przedmiotu umowy w ramach projektu
„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen”” nr CZ.3.22/1.3.00/09.01502 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013”, po konsultacji i w uzgodnieniu z Zamawiającym pojazd należy wyposażyć w
trwałe oznaczenia w formie naklejek lub tabliczek informacyjnych zgodnie z działaniami
wymienionymi we wniosku projektowym i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji. Trwałość i
czytelność ww. oznaczeń winna być zapewniona na okres co najmniej 6 lat. Elektroniczną
treść oznaczenia dostarczy Zamawiający.
8.7.2. Wykonawca powinien posiadać własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minimum dla
zabudowy.
8.7.3. Wykonawca usunie ewentualne awarie przedmiotu zamówienia w ciągu 48 godzin od
terminu ich pisemnego (faksem) zgłoszenia przez Zamawiającego.
8.7.4. Wykonawca zagwarantuje przyjazd serwisu i usunięcie awarii w ciągu 48 godzin (w dni
robocze) od pisemnego(fax.) zgłoszenia awarii, oraz udostępni nieodpłatnie (w czasie
trwania gwarancji) pojazdu zamiennego o podobnych parametrach jak dostarczony - w
przypadku, gdy awaria pojazdu spowoduje jego unieruchomienie na czas dłuższy niż 2 dni
robocze od daty zgłoszenia się serwisu. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy.
8.7.5. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu dostawy niezbędną dokumentację w języku
polskim:
- wyciąg ze świadectwa homologacji i pozostałą dokumentację niezbędną do
zarejestrowania kompletnego pojazdu - zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym,
- instrukcję obsługi i konserwacji dla podwozia samochodowego i zabudowy w języku
polskim,
- książkę serwisową i kartę gwarancyjną oraz katalog części zamiennych.
8.7.6. Wykonawca zapewni w na swój koszt szkolenie osób w zakresie obsługi i konserwacji
pojazdu.
8.7.7. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
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9. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 31.03.2014 r.
10.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków:
10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnianie
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
10.1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie uznany z spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
Należy wykazać że zostały wykonane 2 dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego o
wartości co najmniej 600 000,00 złotych brutto każda z osobna.
10.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej
600 000,00 PLN.
10.2. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
10.2.1. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą:
„spełnia albo nie spełnia”,
10.2.2. Niespełnienie chociażby jednego warunku (z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 3
ustawy PZP) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Wykaz

oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
11.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1
PZP zamawiający, żąda następujących dokumentów:
11.1.1. Oświadczenie do postępowania zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
11.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
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Należy wykazać że zostały wykonane 2 dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego o
wartości co najmniej 600 000,00 złotych brutto każda z osobna. - wg załącznika Nr 5 do
SIWZ.
11.1.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę co najmniej 600 000,00
(sześćset tysięcy) PLN (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej,
Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia
i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia).
11.1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt 11.1.1. – 11.1.3. winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
11.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 24 PZP, zamawiający żąda, następujących
dokumentów:
11.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 PZP –
sporządzone według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ,
11.2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w pkt 11.2.1. powinien spełniać go każdy z wykonawców samodzielnie.
11.2.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
11.2.4. Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej z listą podmiotów należących do
tej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –
załącznik nr 9 do SIWZ.
11.3. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić także:
11.3.1. Formularz oferty – według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
11.3.2. Wypełnione wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego – zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ,
11.3.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonania zamówienia – załącznik nr 7 do
SIWZ.
11.3.4. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom lub innym
podmiotom, które będą brały udział w realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie
wskazać część zamówienia, które zamierza im powierzyć- na druku formularza
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, którym mowa w pkt 11.2.3 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.3.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.3.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.3.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
11.4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
11.5. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do
reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów
rejestrowych.
11.6. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
11.7. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
11.8. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
11.3.5.

12.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
12.3. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą
w formie pisemnej (na adres: Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie)
lub za pomocą faksu (74) 8 126 126. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.

14.

faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do
niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia 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.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później jednak niż 2 dni przed terminem
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
oraz zamieści na stronie internetowej.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Samodzielne stanowisko ds. oświaty, Zdzisław Krutkiewicz, nr pok. 10, tel. (74) 8
126 327 wew. 28, w zakresie przedmiotu zamówienia,
- Inspektor Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, Ewa Siwek nr pok. 17, tel.
(74) 8 126 327 wew. 14, w zakresie procedury postępowania.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w
walucie polskiej.
Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15.

Termin związania ofertą

15.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania oferty
16.1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
16.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
16.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
16.4. Wykonawca sporządza i podpisuje ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 i 2 do SIWZ,
16.5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być
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opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
16.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16.7. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
16.8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
16.9. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW
USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r
nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
16.10. Wymagane jest zamieszczenie oferty w dwóch kopertach, na kopercie zewnętrznej winien
być adres Zamawiającego:
Nazwa:
Gmina Międzylesie
Ulica, nr:
pl. Wolności 1
Kod miejscowość: 57-530 Międzylesie
oraz oznaczenie:
,, Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”.
Koperta wewnętrzna powinna mieć dodatkowo nazwę i adres wykonawcy.
17. Miejsce oraz termin składania ofert
17.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1 w pokoju nr 7
(I piętro - Sekretariat).
17.2. Termin składania ofert upływa dnia 3 lutego 2014 r. do godz. 10.00
17.3. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie i bez otwierania.
18. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie,
pl. Wolności 1 w pokoju nr 14 (II piętro).
18.2. Termin otwarcia ofert dnia 3 lutego 2014 r. do godz. 10.15
18.3. Otwarcie ofert jest jawne.
18.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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19. Opis sposobu obliczenia ceny
19.1. Przy obliczeniu ceny oferty Wykonawca winien określić łączny koszt wykonania
zamówienia – cena netto. Do ceny oferty netto wykonawca winien doliczyć podatek od
towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki.
19.2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.
19.3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
19.4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą następować będzie wyłącznie w PLN.
19.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert
20.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym
w niniejszej SIWZ.
20.2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym
kryterium – cena 100%. Cena będzie podana w złotych.
20.3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość tj. 100 pkt. Oferta kolejna (badana)
otrzyma ilość punków wyliczoną wg wzoru:
Cena oferty najkorzystniejszej
Ilość punktów = ------------------------------------------------- X 100 %
Cena oferty badanej
20.4. Oceny będzie dokonywała komisja przetargowa.
20.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, 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.
20.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
20.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktacje,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
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d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
21.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
21.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
21.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
21.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu o którym mowa w pkt.21.3., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta, lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
wykonawcy.
22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawartej
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
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały
przedstawione we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
24. Środki ochrony prawnej
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI Ustawy Prawo zamówień publicznych .
25. Załączniki składające się na integralną część specyfikacji
25.1. Zał. nr 1 - Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
Międzylesie.
25.2. Zał. nr 2 – Wzór formularza ofertowego.
25.3. Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenia zamówienia publicznego.
25.4. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
25.5. Zał. nr 5 – Wzór wykonanych dostaw.
25.6. Zał. nr 6 – Wzór umowy.
25.7. Zał. nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
25.8. Zał. nr 8 – Wzór oświadczenia o powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
25.9. Zał. nr 9 - Wzór Oświadczenia o przynależności do Grupy Kapitałowej.
Międzylesie, dnia 23.01.2014 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór)
Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Międzylesie

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

L.P

I.
1.1

II.
2.1

2.2

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

WYMAGANIA PODSTAWOWE
Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych,
zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414),
b) Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia
Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r.,
c) Do oferty należy dołączyć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania
w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
k/Otwocka.
d) Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.,
e) Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.
f) Musi posiadać zaświadczenie ze stacji diagnostycznej dopuszczające do
używania pojazdu, jako uprzywilejowany w ruchu drogowym.
g) Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2013 rok produkcji
h) Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego z pełnym
zbiornikiem paliwa i pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego.
PODWOZIE Z KABINĄ
Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z
załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć
16000 kg
Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:
- masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem
- masę własną pojazdu,
- masę wyposażenia
- naciski na oś przednią i tylną,
- obciążenia strony lewej i prawej pojazdu
(dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć
3 %)
Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i
wyposażeniem) powinien mieć :
Kąt natarcia: min. 35 º
Kąt zejścia : min. 24º
Prześwit pod osiami min. 400 mm
Wysokość całkowita pojazdu : max. 3150 (mały prześwit bramy garażowej)
a)
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L.P

2.3

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
Kąt rampowy : min. 20 º
Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z
załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do
tzw. DMC technicznej) min. 6 %

2.4

Stały napęd obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady
mechanizmów różnicowych min. osi tylnej, oraz między osiowego

2.5

Ogumienie, z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków
atmosferycznych (wielosezonowe), na wszystkich osiach ogumienie
pojedyncze. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego
przewożenia w samochodzie.
Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do
ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania
dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.
Minimalna moc silnika: min. 200 kW
Silnik spełniający normy czystości spalin min. EURO 5
Podwozie wyposażone w mechaniczną skrzynie biegów z maksymalnym
układem biegów 6+1 (wsteczny)
Pojazd wyposażony w hamulce bębnowe na wszystkich osiach.
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej
zapewniająca dostęp do silnika z podwójnym systemem zabezpieczającym przed
jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4
(siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina powinna posiadać przednią
szybę klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć
powierzchnię antypoślizgową. Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do
tyłu fotelem kierowcy a tylną ściana kabiny minimum 1100 mm. Wyklucza się
możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie kabiny
dziennej z modułem kabiny brygadowej.
Kabina wyposażona minimum w:
• indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy;
• uchwyty do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny;
• elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich;
• elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne (główne i
szerokokątne);
• lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony;
• lusterko rampowe – dojazdowe, przednie;
• główny wyłącznik oświetlenia skrytek;
• reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnątrz kabiny
• orurowanie wraz z 4 lampami halogenowymi na atrapie;
• zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny;
• informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy;
• radio z odtwarzaczem cd;
Mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych umożliwiającym
samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania ze stelaża,

2.6

2.7

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*
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2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ,
PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,
wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i
zagłówki,
klimatyzacja manualna
immobiliser
tempomat
• radiotelefon przewoźny pracujący w zakresie częstotliwość VHF 136 –
174MHz, moc 1÷25W, min. 225 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5
kHz z dodatkowym, wyłączanym zewnętrznym głośnikiem w przedziale
autopompy;
podest z zasilaniem do 4 ładowarek z radiotelefonami przenośnymi, 4
ładowarek z latarkami LED w wykonaniu EX itp. z wyprowadzonym
niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym,
automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach
akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym
aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.
Kolor:
- elementy podwozia – czarne lub grafitowe,
- błotniki i zderzaki – białe,
- kabina, zabudowa – czerwona RAL3000
- drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze,
akustyczne i świetlne (minimum 2 punkty świetlne stroboskopowe lub LED,
głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie
komunikatów słownych.
Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w:
- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu
pojazdu;
- zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem
pojazdów,
- dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z
miejsca kierowcy.
- w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego
- dodatkowe oświetlenie halogenowe z przodu samochodu w ilości 4szt.
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem
Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi
zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym
obciążeniu.
Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający
urządzeń wymagających stałego zasilania.
Pojazd musi być wyposażone w gniazdo z wtyczką samoczynnie wypinaną (przy
pomocy sprężonego powietrza) do ładowania akumulatorów ze źródła
zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie
kierowcy), oraz w gniazdo zasilania układu sprężonego powietrza umożliwiające
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utrzymanie ciśnienia w układzie hamulcowym. (sygnalizacja podpięcia w
kabinie kierowcy)
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować
swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 25ºC do + 45º C
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych
urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i
skierowany w lewo
Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4
godz. pracę autopompy.
Pojazd powinien być wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń-ucho
posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o
masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do
podłączenia zasilania przyczepy
Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem
dostarczonym przez zamawiającego.
ZABUDOWA POŻARNICZA
Zabudowa musi być wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnętrzne
poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej.
Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej wyposażonej w
amortyzujące elementy metalowo-gumowe. Dach zabudowy musi być
wykonany w formie antypoślizgowego podestu roboczego Na bocznych
ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność
pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej widoczności).
W tylnej części dachu zamontowane powinno być działko wodno-pianowe z
wytwornicą piany, o wydajności min. 1600 dm3/min, wyposażone w zawór
kulowy odcinający zamontowany u podstawy działka. Działko musi zapewniać
pracę w pionie min -60º do + 90º, w oraz posiadać blokady położenia w pionie i
poziomie.
Drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w
wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty
ułatwiająca wchodzenie.
Na dachu powinna być zainstalowana:
- aluminiowa skrzynia dachowa wyposażona w oświetlenie włączane
automatycznie po otwarciu skrytki – wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym
na etapie realizacji,
- drabina aluminiowa trzyprzęsłowa o długości całkowitej po rozłożeniu min.
8m.
Skrytki na zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi
systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję,
wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do
wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na
sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane
automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja skrytek zapewniająca
odprowadzenie wody z ich wnętrza.
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Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny
umożliwiający jego późniejszą modyfikacje przez użytkownika końcowego.
Głębokość skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Zastosowane półki
sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji
wysokości półek. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w
położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800
mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu
przekroczy 1800 mm, należy zainstalować podesty umożliwiające łatwy dostęp
do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcia podestów musi być
sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Wewnątrz skrytek umieszczone powinny być dodatkowe poziome tace
wysuwane na:
- agregat prądotwórczy;
- sprzęt hydrauliczny,
- motopompę pływającą;
- motopompę do wody brudnej;
Wewnątrz skrytek umieszczone powinny być dodatkowe pionowe tace
wysuwane na:
- sprzęt burzący;
- sprzęt medyczny;
- armaturę wodną;
Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz posiadanego sprzętu do
zamontowania.
Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu
zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w
odległości 1 m od pojazdu. Oświetlenie powinno posiadać stałe natężenie na
całej długości zabudowy.
Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji
zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym
wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich
urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak
skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu
muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu
antypoślizgowym.
Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdłużnie,
wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. z
układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik
powinien:
- posiadać właz rewizyjny typu szybko otwieralnego dostępny z dachu ,
- pojemność min. 3500 l (+/-1%)
- nadciśnienie testowe 20 kPa
- umieszczony być na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach
metalowo-gumowych).
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- wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających
- posiadać dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm.
- posiadać nasadę 1x75 z zaworem pneumatycznym do napełniania zbiornika z
hydrantu
- posiadać nasadę 1x75 z zaworem ręcznym do napełniania zbiornika z hydrantu
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika
wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:
- powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków
pianotwórczych
- powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego
bezpieczną eksploatację,
- napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu
pojazdu
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami
żaluzjowymi. Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne
na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i
modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego
całkowite odwodnienie
Autopompa dwuzakresowa o wydajności
w przedziale 2600 - 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m
min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego
i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy, wyklucza
się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie
sterowanych zaworów.
Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego
funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów
pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250
motogodzin lub co 12 miesięcy
Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka
pianotwórczego do min.
- dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.
- działka wodno-pianowego
Nasady ssawne oraz tłoczne powinny być umieszczone w wewnątrz zabudowy
w celu ograniczenia ryzyka ich zamarznięcia. Na wlotach ssawnych i do
napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed
przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych.
Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego
umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% , w całym zakresie
pracy autopompy
Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy
przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze
zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona
w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające
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zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w
czasie do 60 sekund
Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego
producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający
układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do – 25o
C., działający niezależnie od pracy silnika.
Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię
szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną
prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i
rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone
zaworem odcinającym wodę. Zwijadło powinno być wyposażone w dwa
niezależne rodzaje napędów tj.: elektryczny i ręczny za pomocą korby.
W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące
urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia,
- manometr wysokiego ciśnienia,
- manometr linii napełniania hydrantowego,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- miernik prędkości obrotowej wału pompy,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- licznik motogodzin pracy autopompy,.
Zabudowa wyposażona powinna być w wysuwany pneumatycznie, obrotowy
maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED
o odpowiedniku mocy 2x1000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z
możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach poprzez
przewodowy pilot. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego
składania .
Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 3 kVA
zamontowany w dolnej części zabudowy na wysuwanej tacy.
Pojazd powinien być wyposażony w dwie wyciągarki o napędzie elektrycznym
o sile uciągu min. 8,5 t., z linami o długości, co najmniej 28m. Wyciągarka
powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez o cynk. Jedna wyciągarka umiejscowiona z tyłu pojazdu druga
wyciągarka z przodu pojazdu
Pojazd powinien być wyposażony w 4 zraszacze zasilane z autopompy.
Sterowane z kabiny kierowcy, zraszacze służą do ograniczania stref skażeń.
Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu
Pojazd powinien być wyposażony w sprzęt standardowy dostarczony z
podwoziem min:
1 klin,
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Klucz do kół,
Podnośnik hydrauliczny z dźwignią,
Trójkąt ostrzegawczy
apteczka, gaśnica
łańcuchy antypoślizgowe zakładane ręcznie – 4 szt.
ewentualnie wspornik zabezpieczenia podniesionej kabiny
Pojazd powinien być wyposażony w kamerę cofania umieszczoną z tyłu
zabudowy w korpusie wodo i wstrząsoodpornym przekazująca obraz do
monitora. Monitor w zasięgu wzroku kierowcy min 7cali, wyposażony w
regulowany uchwyt jak również dodatkowe wejście video. Kamera i monitor
uruchamiane podczas włączania biegu wstecznego, jak również przyciskiem na
obudowie. Kamera wyposażona w system zapewniający bardzo dobrą
widoczność w nocy.
Na tylnej ścianie zabudowy powinien być umieszczony graficzne i świetlne
oznaczenie poziomu środków gaśniczych.
OZNACZENIE
Wykonanie napisów:
a) na drzwiach przednich kabiny: herb + nazwa OSP,
b) numery operacyjne zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP
c) Nazwy oraz logo projektu
Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wzory napisów do naklejenia na
pojeździe.
OGÓLNE
Gwarancja:
Na podwozie samochodu min. 24 miesiące
Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące

UWAGA!
*- wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowo
„spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wskazane w tabeli należy wpisać oferowane
wartości
techniczno-użytkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie
odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . .
…………..………………………………..
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór)
...................................................
(Pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP Międzylesie”.
Oferujemy cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
………………………zł brutto (słownie:……………………………………………………….)
w tym podatek VAT w wysokości
……………….. % kwota ……………………………………………………………….zł
………………………………. zł netto (słownie:…………………………………………………)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie: do 31.03.2014 r.
Oświadczam/y, że udzielam/amy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
na okres 24 miesięcy.
Oświadczam/y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą
zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej istotnymi
postanowieniami umowy oraz złożonej ofercie.
Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr
6 do SIWZ,
Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
Przy realizacji przedmiotowego zamówienia będziemy/* nie będziemy/* polegać na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (* niepotrzebne skreślić).
Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących robót*:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

* wypełnić w przypadku udziału podwykonawców
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . .
…………..………………………………..
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór)
……………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”
Oświadczam, że:
Spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

………………………….……,dnia…………..….…………..

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

„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór)

……………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy z
dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”

………………………………., dnia ……………………..

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

„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór)
Wykaz wykonanych dostaw
Nazwa Wykonawcy
………..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
………..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”
Przedkładamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
Należy wykazać że zostały wykonane 2 dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości
co najmniej 600 000,00 złotych brutto każda z osobna.
Czas realizacji
Wartość
Zamawiający
Rodzaj
Lp.
(nazwa i adres)
i miejsce dostaw
(od-do)
Brutto
1
2
3
W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie
lub są wykonywane należycie .
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231)
dowody, o których mowa w niniejszym dokumencie to:
1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………
(imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/yosoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór)
Umowa nr ……………
zawarta w dniu .................................2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie,
pomiędzy
Gminą Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
1. Tomasza Korczaka - Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Heleny Leki
a
Firmą…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
2……………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Międzylesie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o
następującej treści:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa samochodu ratowniczo gaśniczego dla:
a) OSP Międzylesie – marka pojazdu………………………………...…………………,
typ…………………………….., rok produkcji…………………………………….………..
przebieg…………………………., nr nadwozia………..……………….…………..……….
Szczegółowy opis pojazdu i jego właściwości są zgodne z warunkami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca jest obowiązany dostarczyć pojazd na koszt własny.
Przez dostawę strony rozumieją: przeniesienie własności pojazdu, wraz z dostarczeniem go
do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca wyda Zamawiającemu pojazd wraz ze wszystkimi dokumentami oraz
instrukcjami.
Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia wymagania kupującego zawarte w ofercie
i specyfikacji, w szczególności są wolne od wad fizycznych w tym wad ukrytych, a
informacje zawarte w dokumentach oraz mierniku przebiegu pojazdu są prawdziwe.
Ze względu na planowane dofinansowanie zakupu przedmiotu umowy w ramach projektu
„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr CZ.3.22/1.3.00/09.01502 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”, po
konsultacji i w uzgodnieniu z Zamawiającym pojazd należy wyposażyć w trwałe oznaczenia
„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

8.

w formie naklejek lub tabliczek informacyjnych zgodnie z działaniami wymienionymi we
wniosku projektowym i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006. Trwałość i
czytelność ww. oznaczeń winna być zapewniona na okres co najmniej 6 lat. Elektroniczną
treść oznaczenia dostarczy Zamawiający.
Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie
i zgodność z odnośnymi normami.

§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 31.03.2014 r.

1.
2.
3.

§3
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez obie strony niniejszej umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych usterkach, podpisany przez obie strony.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego, że przedstawiony pojazdy nie
odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie
z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach.
Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień dotyczących kar umownych.

§4
1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy wynosi:
Kwota brutto- .......................................................... (słownie:……………………………………
…………………………………………………………………………………………)
Kwota netto- .......................................................... (słownie:……………………………………
………………………………………………………………………………………
Podatek
VAT(słownie:……………………………………

)

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

………………………………………………………………………………………………)
2. Zamawiający oświadcza iż przedmiot umowy jest przeznaczony dla Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu Gminy Międzylesie - OSP Międzylesie i oświadcza, że wyrób ten jest
uwzględniony w załączniku nr 3 w poz. 129 - towarów przeznaczonych na cele ochrony
przeciwpożarowej do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8
% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54,
poz.535, ze zm.). W przypadku zmiany podatku VAT, na przedmiot umowy zostanie
naliczony podatek według stawek obowiązujących na dzień sprzedaży przedmiotu umowy.
§5
1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
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2. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w
szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i
rękojmią.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiącemu
umowę o podwykonawstwo.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwia wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, we wskazanym terminie, Zamawiajacy może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.

1.

§6
Dostawca wystawi fakturę VAT w dniu obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. Na fakturze dostawca zamieści informację o treści: Zakup w ramach projektu:
„Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja
wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych” nr CZ.3.22/1.3.00/09.01502
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013”. Ponadto jako nabywcę towaru wskaże Ochotniczą Straż Pożarną w

„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

2.
3.

1.

2.

1.

Międzylesiu, (konkretna jednostka OSP zostanie wskazana w dniu podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego samochodu), jako płatnika – Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57530 Międzylesie, NIP 881-10-37-024.
Faktura zostanie odebrana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Płatność faktury VAT ustala się na 30 dni od dnia przekazania faktury przedstawicielom
Zamawiającego na konto wskazane na fakturze VAT.
§7
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach
W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za
część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§8
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
oraz nieterminowe płatności w formie kar umownych:
1.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za nie wykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów, które Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu:
a)
za opóźnienie w wykonaniu danego przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
b)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi w
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
c)
za odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
1.2.
Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za odstąpienie od
umowy lub za nieterminowe płatności:
a)
za opóźnienie w płatności faktury za przedmiot umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
b)
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada
Zamawiający zapłaci on karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§9
Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy przewyższa wysokość kar umownych określonych § 8, Zamawiający może
dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością związanych kar, a rzeczywiście
poniesionymi stratami.

1.

§ 10
Dostawca udziela Zamawiającemu na cały pojazd bez limitu kilometrów - 24 miesięcznej
gwarancji oraz rękojmi.

„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnej
Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy
stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
W okresie rękojmi i gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w
miejscu lokalizacji przedmiotu umowy przez autoryzowany serwis na koszt Dostawcy w
ciągu 48 godzin od czasu otrzymania zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się
dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni
określone w ustawie z dnia 18 stycznia1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4,
poz. 28 ze zm.). Strony dopuszczają zgłaszanie usterek w formie fax.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy.
W przypadku, gdy awaria pojazdu spowoduje unieruchomienie pojazdu na czas dłuższy niż 2
dni robocze od daty zgłoszenia się serwisu, Dostawca nieodpłatnie udostępni (w czasie
trwania gwarancji) pojazd zamienny o podobnych parametrach jak przedmiot zamówienia.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu
umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie
Zamawiającego koszty przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego
ponosi Dostawca.
Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Dostawcę na podstawie
indywidualnych zleceń.
Dostawca zawiadomi Zamawiającego o zmianie swojej siedziby.

§ 11
Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie w siedzibie OSP w dniu odbioru z zakresu obsługi
zainstalowanego sprzętu.
§ 12
Jako koordynator w zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się ze strony Zamawiającego:
P. …………………………………………………..
§ 13
1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony
umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których nie przewidywano w chwili
zawarcia niniejszej umowy;
2) zmiany zasad dokonywania odbioru przedmiotu umowy;
3) zmiany trybu i sposobu rozliczeń;
4) zmiany termin u wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

1.
2.

§ 14
Wszelkie problemy i sporne sprawy powstałe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw:
„Kodeks cywilny” i „Prawo zamówień publicznych”.
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§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
Wykaz załączników do niniejszej umowy:
1.
Oferta Wykonawcy – zał. nr 1
3.
SIWZ – zał nr 2
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 7 do SIWZ (wzór)
…………………………….
Miejscowość, data
…………………………………..
Nazwa lub pieczęć udostępniającego

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia
Nazwa podmiotu………………………..……………………………………………...............
Adres.................................................................................................................................………
W przypadku wyboru Wykonawcy (nazwa, adres): ......................................................................
oświadczam, że ww Wykonawca może polegać na mojej:
1. wiedzy*
2. doświadczeniu*
3. potencjale technicznym*
4. osobach zdolnych do wykonania zamówienia*
5. zdolnościach finansowych*
i zobowiązuję do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla OSP Międzylesie”.
* niepotrzebne skreślić
Uwaga!
W przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych przez więcej niż jedną firmę, powyższe
zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania.
……………………….........………........
(podpis przedstawiciela innego podmiotu)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ (wzór)

O Ś W I A D C ZE N I E
z art. 36 b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla
realizacji zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Międzylesie”.
Ja/My (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………..........
Jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy ……………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………..
W imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/firm/
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam/y, że zamierzamy/ nie zamierzamy/ powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, którzy spełniają wymagania zgodnie z SIWZ.
Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:
………………………………… ……………………………………................................................
.............................................................................................................................................................

..........................................
Miejscowość
........................................................................................................
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
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Załącznik nr 9 do SIWZ (wzór)
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy:
............................................................................................................................................................
Siedziba firmy:
............................................................................................................................................................
Nr telefonu/fax: .........................................................................
Nr NIP: ......................................................................................
Nr REGON: ...............................................................................

Oświadczenie
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
,, Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
............................, dnia..................................
Miejscowość

Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)
w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).
(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
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