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Świerzno, dnia 29 września 2017 r. 

 

 

 

Gmina Świerzno 
Świerzno 13, 72-405 Świerzno  

REGON: 811685533 

NIP: 9860157007 

 

 

 
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia 

gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków 

katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego” 

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

Krzysztof Atras 

Wójt Gminy Świerzno 
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Na niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) składa się: 

 

Część I   Instrukcja dla wykonawców (IDW) 

Część II  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Część III  Formularz oferty wraz z załącznikami 

Część IV  Wzór umowy 
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CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

1. Dane Zamawiającego 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyniu 

Gostyń 21, 72-405 Świerzno 

powiat kamieński  

woj. zachodniopomorskie  

REGON: 812054540 

NIP: 9860110968 

 

Niniejsze postępowanie prowadzi Gmina Świerzno na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Zamawiający upoważnił Gminę Świerzno do 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenia go  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

 

2. Dane Pełnomocnika 

Gmina Świerzno 

Świerzno 13, 72-405 Świerzno 

REGON: 811685533 

NIP: 9860157007 

Tel./Fax: (91) 383 27 23 

Strona na której zamieszczono SIWZ: bip.swierzno.pl 

Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30-15:30. 

Rachunek bankowy (wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 38 9393 0000 0008 

6075 2000 0010, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolinie. 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia 

„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia 

gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania 

skutków katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego”. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w Części II SIWZ.  

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze 

umowy (Część IV SIWZ).  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) i ustawie Pzp. 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

34144210-3 wozy strażackie 
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IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości 

składania ofert wariantowych. 

 

 

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 

Pzp. 

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 22 grudnia 2017 r. 

 

 

VII. WALUTA ROZLICZEŃ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie 

polskiej (PLN). 

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 i art. 24 ust. 7 ustawy Pzp 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i w art. 22 ustawy Pzp, tj.: 

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej należyte wykonania 

zamówienia; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca musi posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: 

milion złotych), poprzez załączenie do oferty opłaconej Polisy, a w przypadku jej braku, 

innego dokumentu potwierdzającego spełnienie niniejszego warunku. 

3) Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające należyte wykonania 

zamówienia; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca musi wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 5 zamówień polegających na 

dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości co najmniej 800 000,00 zł (słownie: 

osiemset tysięcy złotych) brutto każdy, poprzez załączenie do oferty Wykazu dostaw wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Formularza oferty), oraz załączeniem 

dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencje). 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 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 do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp., tj.: 

1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615); 

2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 

w pkt 5; 

7) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

8) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
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4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp, może 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. Regulacji, o której 

mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4 

niniejszego Rozdziału. 

 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia, uwzględniając przesłanki, o których mowa wyżej. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁANIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do Formularza oferty; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 

2 do Formularza oferty. 

 

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w Rozdziale VIII SIWZ. 

 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 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 – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Formularza oferty. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą, który złożył ofertę na tą samą część zamówienia, nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. 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. 
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5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ustawy Pzp.; 

3) Muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami: 

a) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 

b) Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i musi 

mieć formę pisemną; 

c) Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 

d) Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie, a jego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, zobowiązani są przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne 

do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 

wymagania: 

1) Musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;  

2) Musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie; 

3) Wypełniając Formularz ofertowy i inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy 

wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, a nie tylko 

Pełnomocnika. 

 

3. Sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:  

1) Dokumenty wspólne, takie jak: 

a) Formularz oferty, 

b) Polisa, 

c) Wykaz dostaw (Załącznik nr 4 do Formularza oferty), 

d) Referencje, 

e) Wymagania techniczne średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu, 

(Załącznik nr 5 do Formularza oferty) 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego 

konsorcjum. 

2) Dokumenty, takie jak: 

a) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 1 do Formularza 

oferty), 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do 

Formularza oferty), 

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(Załącznik nr 3 do Formularza oferty), 

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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XII. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. W takim 

przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym zakres 

zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm Podwykonawców.  

W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie, Zamawiający uzna, że Wykonawca 

będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału Podwykonawców. 

 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp (Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 

1 do Formularza oferty). 

 

 

XIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju. 

 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, w zależności od 

wyboru Wykonawcy: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

 

3. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-4 ustawy 

Pzp.  

 

4. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 

5 ustawy Pzp. 

 

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 

  

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Wolinie, Nr konta: 38 9393 0000 0008 6075 2000 0010 

z dopiskiem „Wadium - Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu”. 

 

7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie zabezpieczenie 

oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty. 
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8. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na 

konto Zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 

 

9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający 

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Urzędu 

Gminy Świerzno (Świerzno 13, 72-405 Świerzno – Sekretariat, pok. nr 6), a kserokopię 

dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy załączyć do oferty albo oryginał 

dokumentu wadialnego dołączyć do oferty (w oddzielnej kopercie). 

 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja z 

Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim. 

 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: 

1) w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca – na adres Urzędu Gminy Świerzno (Świerzno 13, 72-405 Świerzno – 

Sekretariat, pok. 6), lub 

2) faksem – o numerze (91) 383 27 23, lub 

3) drogą elektroniczną – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w zakresie poczty 

elektronicznej) – na adres e-mail: zp@swierzno.pl 

 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w zakresie 

poczty elektronicznej), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 

4. Wszelką korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej 

uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła na wskazany powyżej nr faksu lub adres 

poczty elektronicznej przed upływem terminu. 

 

5. Forma pisemna wymagana jest do: 

1) złożenia oferty wraz z załącznikami, 

2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty, 

3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, 

4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 

(również faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym). 

 

 

XVII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

mailto:zp@swierzno.pl
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Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Czesław Kędziera – Inspektor, tel.: (91) 383 26 95, 

Dominika Muraszow – Młodszy referent, tel.: (91) 383 26 95. 
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XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wymogi formalne 

1) Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty, winny być pod rygorem 

nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert  

w postaci elektronicznej. 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zaleca się sporządzenie oferty pismem maszynowym, na komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką. 

5) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 

6) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

7) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Części III niniejszej 

SIWZ, bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę. W przypadku sporządzania przez 

Wykonawcę własnego Formularza ofertowego, należy zachować formę wzoru Formularza 

oferty Zamawiającego z zachowaniem treści oświadczeń oraz załączników, których formularze 

stanowią zawartość SIWZ. 

8) Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste / oznaczone miejsca w ofercie, 

Wykonawca uzupełnia (wpis, postawienie pieczęci, itp.) lub wykreśla. W przypadku, gdy 

jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy". 

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

10) Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu 

strony. 

11) Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną i 

opieczętowane pieczątką firmową. 

12) Poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

13) W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego, 

pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 

14) W przypadku gdyby oferta lub załączniki do oferty zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 

wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić 

tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 

informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofercie. 

Oferta oraz załączniki do oferty złożone przez wykonawcę, który nie wykaże uzasadnienia 

zastrzeżenia informacji, ulegną automatycznemu odtajnieniu bez konieczności 

powiadomienia o tym fakcie wykonawcy. 

15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

2. Zawartość oferty 

Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy, dokumenty wskazane w Rozdziale X niniejszej 

SIWZ, dokument potwierdzający wniesienie wadium oraz pozostałe / inne dokumenty mające na 

celu potwierdzenie przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ. 

 

3. Podpisy 
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Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) Osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi 

ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców (KRS) albo w ewidencji działalności gospodarczej 

(CEIDG), 

2) Osobę / osoby posiadające pełnomocnictwo. 
 

4. Pełnomocnictwo 

1) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo, musi ono zawierać 

zakres umocowania. 

2) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ono być potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem”: 

a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, lub 

b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, lub  

c) przez notariusza.  

W przypadku pkt a i b, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

 

5. Forma dokumentów 

1) Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie: 

a) Oryginałów: Formularz ofertowy, Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykaz dostaw; 

b) Oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty). 

2) Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „za 

zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę / osoby uprawnione (podpis z imienną 

pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy). 

 

6. Opakowanie i adresowanie oferty 

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym  

i opisanym w następujący sposób: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadawca:  
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).  

 

 

 

Adresat:  

Gmina Świerzno  

Świerzno 13  

72-405 Świerzno  

 

  

OFERTA na:  

„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu w celu zapewnienia 

gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków 

katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  

13.10.2017 r., godz. 09:30. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA: 
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie. 

Koperta musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku 

stwierdzenia jej opóźnienia w dostarczeniu.  

 

7. Zmiana / wycofanie oferty 

1) Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. 

2) O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 

3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć zgodnie z opisem 

podanym w ust. 6 niniejszego Rozdziału oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY” / 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 

 

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Świerzno (Świerzno 13, 72-405 Świerzno – 

Sekretariat, pok. nr 6), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 października 2017 r., do 

godz. 09:00. 

UWAGA: 

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a 

nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Świerzno (Świerzno 13, 72-405 

Świerzno – Sala ślubów, pok. nr 2), w dniu 13 października 2017 r., o godz. 09:30. 

 

3. Tryb otwarcia ofert 

1) Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Przedstawiciele Oferentów, którzy będą obecni w trakcie otwarcia ofert winni podpisać listę 

obecności. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i parametrów podstawowych 

oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej bip.swierzno.pl 

informacje 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 parametrów podstawowych 

oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

6) Informacje, o których mowa w pkt 3) i 4) przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia i podania w Formularzu oferty całkowitej ceny 

brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej SIWZ, podając 

kwoty do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia oraz 

wszelkie oferowane upusty. 

 

 

XXI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia: 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

1)  Cena (C) 80% 

2)  Parametry techniczne (PT) 10% 

3)  Jakość (J) 10% 

 RAZEM 100% 

 

2. W ramach kryteriów określonych w ust. 1 Wykonawca będzie mógł otrzymać łącznie maksymalnie 

100 punktów, odpowiednio: 80 punktów w ramach kryterium określonego w pkt. 1), 10 punktów 

w ramach kryterium określonego w pkt 2), 10 punktów w ramach kryterium określonego w pkt 3). 

Punkty wyliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

3. Sposób obliczania punktacji 

1) Cena (C) - 80% (max 80 pkt.) 

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający dokona oceny i przyzna punkty w oparciu o 

zaoferowaną przez Wykonawcę cenę brutto za całe zamówienie, zgodnie z poniższym wzorem: 

 

  Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

C =                                                                          x 0,8 x 100 pkt. 

  Cena brutto oferty ocenianej 

 

 

2) Parametry techniczne (PT) – 10% (max 10 pkt.) 

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający dokona oceny i przyzna punkty na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy złożonego wraz z ofertą dot. następujących parametrów 

technicznych oferowanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego: 

 

a) Pojemność zbiornika wody (Pzw) – 5% (max 5 pkt.) 

3000 litrów – 0 pkt. 

Za każde 100 litrów powyżej 3000 litrów Zamawiający przyzna 0,5 pkt. (max 5 pkt.) 

Wartości  pośrednie będą liczone wg wzoru: 

Pzw = 0,5 pkt * Wartość pośrednia Pojemności zbiornika wody oferty badanej / 100 litrów 

 

b) Wydajność autopompy (Wa) – 5% (max 5 pkt.) 

2500 litrów / min. przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar – 0 pkt. 

Za każde 100 litrów powyżej 2500 litrów / min. przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar Zamawiający 

przyzna 0,5 pkt. (max 5 pkt.) 

Wartości  pośrednie będą liczone wg wzoru: 

Wa = 0,5 pkt * Wartość pośrednia Wydajności autopompy oferty badanej / 100 litrów 

 

3) Jakość (J) – 10% (max 10 pkt.) 

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający dokona oceny i przyzna punkty na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą ważnego na dzień składania ofert certyfikatu 

Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 / PN-
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EN ISO 9001:2015 (lub europejskich wersji ww. norm) w zakresie „Produkcji pojazdów 

ratowniczo-gaśniczych / pożarniczych”, wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą, 

posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającego tym samym 

stosowanie przez Wykonawcę procesów i metod produkcji oraz procedur oceny zgodności, 

zgodnie z wymaganiami normy jakości PN-EN ISO 9001:2009 / PN-EN ISO 9001:2015 (lub 

europejskich wersji ww. norm). 

Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 

9001:2009 / PN-EN ISO 9001:2015 (lub europejskich wersji ww. norm) – 10 pkt. 

Nieposiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 

ISO 9001:2009 / PN-EN ISO 9001:2015 (lub europejskich wersji ww. norm) – 0 pkt. 

 

4. Informacje dodatkowe nt. oceny ofert 

1) Ilość uzyskanych punktów w ocenie oferty stanowi sumę punktów za poszczególne kryteria. 

2) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku 

oceny oferty. W przypadku ofert z taka samą liczbą punktów wybrana zostanie oferta z 

najniższą ceną. 

3) Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej. 

4) Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SIWZ. 

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6) Na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 

7) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 

89 ust. 1 ustawy Pzp. 

8) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego 

siedzibę i cenę oferty. 

 

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

terminie i miejscu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie 

terminu przewidzianego na wnoszenie odwołania. 

 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

 

XXIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały  

w projekcie umowy – Części IV SIWZ.  
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2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje istotne zmiany do treści zawartej 

umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym 

zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

 

XXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 

93 ustawy Pzp. 

 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

3. Informację o unieważnieniu postępowania, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej 

(bip.swierzno.pl), podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 

szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

 

 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też 

postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-

183) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyniu 

w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i 

usuwania skutków katastrof na obszarze powiatu kamieńskiego. 

 

1. Wymagania podstawowe pojazdu 

1) Pojazd musi być fabrycznie nowy (zarówno podwozie jak i zabudowa). 

2) Pojazd musi spełniać aktualne na dzień składania ofert wymagania: 

a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1260), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2022 z późn. zm.), 

c) 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. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i Rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. 

Nr 85 poz. 553 z 2010 r.). z uwzględnieniem „Wymagań techniczno-użytkowych dla 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”, 

d) Norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. 

3) Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji, zgodnie z odrębnymi 

przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy 

przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest 

świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na 

wykonanie zabudowy. 

4) Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP). Świadectwo musi 

być ważne na dzień przekazania pojazdu Zamawiającemu.  

 

2. Klasyfikacja pojazdu i podstawowe parametry techniczno-użytkowe  

1) Samochód sklasyfikowany jako średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (zgodnie z pkt. 

2.2.1 normy PN-EN 1846-1:2011). 

2) Samochód kategorii 2 - uterenowionej (zgodnie z pkt. 4 normy PN-EN 1846-1:2011). 

3) Maksymalna masa rzeczywista (MMR) - do 16 ton. 

4) Układ napędowy 4x4. 

5) Silnik wysokoprężny o mocy min. 210 kW, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6. 

6) Ilość miejsc dla załogi – 6 szt. 

7) Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP 

– 1 szt. 

8) Kamera cofania – 1 szt. 

9) Wyciągarka elektryczna o uciągu min. 8 ton – 1 szt. 

10) Zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o masie min. 10 ton – 1 szt. 

11) Zaczep holowniczy z przodu pojazdu do holu sztywnego – 1 szt. 

 

3. Zabudowa pożarnicza 

1) Zbiornik na wodę do celów gaśniczych o pojemności min. 3000 litrów. 

2) Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10 % w stosunku do pojemności zbiornika 

na wodę. 
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3) Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach 

dostosowanych do parametrów autopompy – 1 szt. 

4) Autopompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym – dwuzakresowa o wydajności co 

najmniej 2500 litrów / minutę przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar oraz co najmniej 400 litrów / 

minutę przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar. 

5) Urządzenie szybkiego natarcia (wysokociśnieniowe) – 1 szt. 

6) Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności (z nakładką do piany) – 1 szt. 

7) Instalacja układu zraszaczy. 

8) Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 

lumenów – 1 szt. 

 

4. Wyposażenie ratownicze 

1) Pakiet ratownictwa ekologiczno-chemicznego składający się zgodnie z Zarządzeniem 

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z następujących komponentów: 

a) ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3 wg normy PN-EN 

14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną (6 szt.), 

b) aparat ochrony układu oddechowego (6 szt.), 

c) sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej (1 szt.), 

d) zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i 

siarkowodoru (1 szt.), 

e) urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące (1 szt.). 

2) Zestaw lądowy do usuwania rozlewów ropopochodnych – 1 szt. 

3) Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu – 5 szt. 

4) Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IC, T4, IP 65, wraz z ładowarką, 

zasilaną z instalacji samochodu – 5 szt. 

5) Kamera termowizyjna – 1 szt. 

6) Detektor prądu przemiennego – 1 szt. 

7) Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – 8 szt. 

8) Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – 10 szt. 

9) Prądownica wodna typu turbo PWT 52 – 2 szt. 

10) Motopompa pływająca typ MP 4/2 – 1 szt. 

11) Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, napędzie spalinowym, 

wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem – 1 szt.  

12) Wentylator oddymiający z zintegrowaną dyszą gaśniczą – 1 szt. 

13) Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego wraz z adapterami łańcuchów (wymagane 

min. 2 szt. adapterów) – 1 szt. 

14) Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną) 

– 1 szt. 

15) Drabina wysuwana min. 2-przęsłowa o długości min. 9 metrów – 1 szt. 

16) Drabina nasadkowa (przęsło) – 2 szt. 

17) Mostek przejazdowy gumowy do węży pożarniczych 2 x ø75 – 2 szt. 

18) Zestaw sprzętu ratowniczego, składający się z następujących elementów: łom zwykły (1 szt.), 

łomo-wyciągacz (1 szt.), młotek 2 kg (1 szt.), młotek 4 kg (1 szt.), siekiera (1 szt.), nożyce do 

drutu (1 szt.). 

 

5. Szczegółowe warunki techniczne pojazdu oraz jego wyposażenia określone zostały w Załączniku 

nr 5 do Formularza oferty - Wymagania techniczne średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP w Gostyniu, który Wykonawca wypełnia w części oznaczonej jako SPEŁNIENIE 

WYMAGAŃ / PROPOZYCJE WYKONAWCY. 
 

 


