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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na wyposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

VI.
VII.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 221.000,00 EURO.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
tel (0-61) 65-12-406
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: zamowienia@swarzedz.pl
internet: http://bip.swarzedz.eu
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 20.09.2019r. - godz. 10:00 Siedziba
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.
Termin i miejsce otwarcia ofert: dnia 20.09.2019r. - godz. 10:30, Siedziba
Zamawiającego, pok. 411.
Zakres dostawy według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Termin wykonania dostawy: do dnia 15 stycznia 2020 r.

VIII.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

I.
II.
III.

IV.
V.

Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział

1.
2.
3.
4.

Instrukcja dla Wykonawców.
Opis przedmiotu zamówienia.
Druk oferty.
Projekt umowy.

Zatwierdzam
Marian Szkudlarek
............................................
dnia 10.09.2019 roku
(podpis Kierownika Zamawiającego)
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Rozdział 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Opis sposobu porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przygotowania
i złożenia ofert
1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
drogą pisemną lub faksem lub e-mailem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić
fakt otrzymania faksu lub e-maila.
a) Pisemnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 1
62-020 Swarzędz
Wydział Zamówień Publicznych
b) Faksem na numer: (61) 65 12 211
c) e-mailem: zamowienia@swarzedz.pl
1.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji:
a)Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub
terminie.
b)Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do
przygotowania oferty.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy.
1.5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
1.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Szczegółowe zasady
udziału podwykonawców w realizacji zamówienia reguluje pkt 15 SIWZ.
1.8. Oferta powinna zawierać:
a)formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ,
b)pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
1.9. Forma oferty.
a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inna trwałą
techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę
umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
d) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub
jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.
e) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej
załączników):
- zostały kolejno ponumerowane;
- zostały zaparafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę i złączone w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie;
- ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być
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opatrzone podpisem osoby/osób reprezentującej, pieczątką firmową lub imienną osoby/osób
reprezentującej oraz napisem „za zgodność z oryginałem”.
f) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez
osobę/osoby podpisującą ofertę.
g) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec poniższych informacji: nazwy (firmy) oraz adresów, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
h) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie
w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.).
i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia opakowania (koperty).
1.10. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:
a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji;
b) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy;
c) będzie posiadać oznaczenie:
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia pn.
„Dostawa lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, gmina Swarzędz”
Nie otwierać przed dniem 20.09.2019r. przed godz. 10:30”
1.11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1
62 – 020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu, do dnia 20.09.2019r., do godz. 10:00
1.12. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
1.13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która
została złożona po terminie.
1.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie musi być złożone w kopercie stosownie oznaczonej z dopiskiem “zmiana” lub
“wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 lit. a) lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w lit. a),
d) Zamawiający treść wyjaśnień zamieszcza na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu bez
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ujawniania źródła zapytania.
2.2. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu
b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na
stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu.
3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
3.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.09.2019r., o godz.10:30 w pokoju nr 411.
3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3.3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: nazwę wykonawcy,
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz
warunków płatności zawartych w ofercie.
3.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany
te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.
3.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
4. Wymagania stawiane Wykonawcom
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 2) oraz którzy nie
podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt
1.
4.2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
trzy dostawy samochodów pożarniczych (każda na podstawie odrębnej umowy) o
wartości co najmniej 100 000 zł brutto.
4.3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5.
4.4. Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna
tylko budowy, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania
należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
4.5. W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt 4.2 lit. a nie podlega tzw. prostemu sumowaniu – oznacza to, że albo
Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją trzech wymaganych dostaw, albo jeden z
uczestników konsorcjum wykaże się realizacją trzech wymaganych dostaw, albo w sytuacji gdy
Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie trzech
wymaganych dostaw w zakresie określonym powyżej.
4.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.7. 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
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
4.10. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 4.6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2.
4.12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-21
ustawy Pzp może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji winien
przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
do SIWZ.
4.13. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w:
a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
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wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.
5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1 lit. a i b.
5.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a
szczegółowo określonych w pkt 5.6 SIWZ.
5.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu z postępowania powinien – na wezwanie zamawiającego
- przedłożyć następujące dokumenty:
a) wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ).
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5.7.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
6. Sposób obliczenia ceny oferty.
6.1. Cena ofertowa (cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
6.2. Cena określona w ofercie przez wykonawcę ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i
pozostaje niezmienna w okresie realizacji zamówienia.
6.3. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
6.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6.5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.7. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1221 ze. zm.);
6.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
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powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Ocena ofert.
7.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
omyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
7.2. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do
Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ich ofert zgodnie
z niniejszym punktem specyfikacji.
7.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

60 (%)

2.

Ładowność pojazdu (kg)

30 (%)

3.

Okres gwarancji i rękojmi
(miesiące)

10 (%)

Razem

100 (%)

7.4. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,
w skali 0-30 pkt – ładowność pojazdu, oraz w skali 0-10 pkt – okres gwarancji i rękojmi.
7.5. Sposób obliczania wartości punktowej:
Kryterium 1 - Cena:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 60 pkt
Kryterium 2 – Ładowność pojazdu (kg)
Kryterium „Ładowność pojazdu” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym ładowności pojazdu (w pełnych kilogramach). Minimalna wymagana prze
Zamawiającego ładowność pojazdu wynosi 150 kg.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowaną przez Wykonawcę ładowność pojazdu, według następujących
zasad:
–
za zadeklarowanie ładowności pojazdu od 150 do 350 kg
– 5 pkt;
–
za zadeklarowanie ładowności pojazdu od 351 do 500 kg
– 15 pkt;
–
za zadeklarowanie ładowności pojazdu powyżej 500 kg
– 30 pkt.
W kryterium ładowność pojazdu Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
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W przypadku niezadeklarowania ładowności pojazdu lub zadeklarowania ładowności pojazdu
mniejszej niż 150 kg oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Kryterium 3 – Okres gwarancji i rękojmi (miesiące)
Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach. Minimalny
okres gwarancji i rękojmi (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 24 miesiące licząc od daty
odbioru techniczno-jakościowego, maksymalny 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
Zamawiający ofercie z maksymalnym okresem gwarancji i rękojmi (tj. 60 miesięcy) przyzna 10
punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej
następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

G=((Gobliczana − G min )/(G max− G min))∗ W
Gdzie:
G
Gmax
Gmin
Gobliczany
W

– kryterium okres gwarancji i rękojmi,
– najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wskazany przez zamawiającego w SIWZ,
– najkrótszy okres gwarancji i rękojmi wskazany w SIWZ,
– okres gwarancji i rękojmi wskazany w badanej ofercie,
– maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium.

W przypadku niezadeklarowania okresu gwarancji i rękojmi bądź zadeklarowania okresu
gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 miesiące lub dłuższego niż 60 miesięcy oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
7.6 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną
jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
8. Zasady wyboru i udzielania zamówienia:
8.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
8.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 8.2 lit. a i d, na stronie internetowej.
9. Wadium.
9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Forma wadium.
a)Wadium może być wniesione w:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
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poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).
9.4. Miejsce wniesienia wadium.
a)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A
konto nr 29 1600 1084 1843 0348 6000 0007
– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli (przed terminem składania
ofert) kwota określona w pkt. 9.1. znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego.
b) Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:
– W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.)., Zamawiający wymaga
złożenia oryginału gwarancji lub poręczenia w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta i Gminy w
Swarzędzu, pok. 306 (wadium w tych formach wnosi się przed upływem terminu składania
ofert).
9.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi
zawierać następujące zapisy:
a) dane gwaranta;
b) gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach:
- gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.,
– gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
•
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
•
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
•
gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
c) gwarancję wypłacenia całej kwoty w okresie związania ofertą, określonym w pkt 10 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną
pieczątką).
9.6. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp.
9.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, wykonawca winien
przedłożyć zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej
wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
–

10. Termin związania ofertą.
10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin
składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Jawność postępowania.
11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
11.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
11.3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia.
11.4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. Zamawiający po otrzymaniu
wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych
dokumentów i poinformuje o tym Wnioskodawcę.
12. Obowiązki Zamawiającego:
12.1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy:
a) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla
zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu,
b) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości,
a cena nie ulegnie podwyższeniu,
c) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
13. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.
13.1. Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
13.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru oferty najkorzystniejszej.
13.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
13.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
13.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
13.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
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trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
13.8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
14.1.W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie.
14.2. Forma zabezpieczenia.
a)Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.
konto nr 02 1600 1084 1843 0348 6000 0008
15. Podwykonawstwo i wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
15.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
15.2.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie części zamówienia oznacza szczegółowe
określenie zakresu jaki będzie realizowany przy pomocy podwykonawców.
15.3.Niewypełnienie w tym zakresie formularza ofertowego będzie rozumiane przez Zamawiającego
jako zobowiązanie Wykonawcy do wykonania całego przedmiotu zamówienia samodzielnie, bez
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
15.4. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z informacja
wskazana w pkt. 7 Formularza Ofertowego (o ile są znani).
15.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
W sprawach proceduralnych:
– Anna Ruks
– tel. (61) 65-12-406 Wydział Zamówień Publicznych
– Milena Klupś
– tel. j.w.
– Sylwia Grąbczewska – tel. jw.
– Adam Talaga
- tel. jw.
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1)
2)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego.
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, dopuszcza się zabudowę na podwoziu wyprodukowanym
nie później niż rok przed dostawą samochodu.
3) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
4) Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na
terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1372).
5) Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Wykonawca powinien posiadać ww.
świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu przez zamawiającego. Wymagania szczegółowe i
ogólne dla samochodów ratowniczo – gaśniczych KG PSP – CNBOP.
6) Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U.2019 poz.
594).; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.
zm.).
7) Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do 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. 2007 Nr 143, poz. 1002 z
późn. zm.).
8) Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
9) Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji nie może przekraczać 3 500 kg.
10) Wymagany okres gwarancji:
a)
Na podwozie samochodu min. 24 miesiące
b)
Na nadwozie i zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące.
PODWOZIE POJAZDU Z KABINĄ DLA ZAŁOGI:
11) Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2019, dopuszcza się zabudowę na podwoziu wyprodukowanym
nie później niż rok przed dostawą samochodu, silnik i podwozie pochodzące od tego samego
producenta. Rozstaw osi nie mniejszy niż 4 000 mm, zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie.
Podwozie samochodu z kabiną załogową 6 osobową w układzie 1+1+4, czterodrzwiową wyposażoną
w centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy emisji spalin EURO 6. Pojemność silnika minimum 1950 cm3 , moc silnika
min. 160 KM, moment obrotowy minimum 350 Nm.
12) Pojazd wyposażony w systemy ABS, ARS, ESP.
13) Pojazd wyposażony fabrycznie w światła LED do jazdy dziennej.
14) Pojazd wyposażony w klimatyzacje z dodatkowym nawiewem na przedział załogi.
15) Pojazd wyposażony w dwa kliny pod koła, podnośnik hydrauliczny z dźwignią przystosowany do
dostarczanego samochodu, gaśnica samochodowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klucz do kół.
16) Zbiornik paliwa minimum 80 l
17) Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością.
18) Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
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19) Pojazd wyposażony w kamerę cofania umieszczoną z tyłu zabudowy przekazującą obraz do monitora.
Monitor w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera i monitor uruchamiane podczas włączenia biegu
wstecznego oraz możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w
zasięgu pola pracy kierowcy. Kamera wyposażona w system zapewniający bardzo dobrą widoczność
w nocy.
20) Pojazd wyposażony hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa
oraz złącza elektryczne 12 pin pozwalający na holowanie pojazdu lub przyczepy o masie całkowitej
zgodnej z homologacja samochodu. Pojazd wyposażony zaczepy holownicze umożliwiające
odholowanie pojazdu.
21) Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu minimum 5 ton z
liną o długości co najmniej 30 m. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przenośnego podłączonego
przewodowo. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym
zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia
oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny (pięć pełnych zwojów) powinien
być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia rozwijania.
Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka zabezpieczona
wodoodpornym pokrowcem (wyciągarka ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód).
22) Pojazd wyposażony w dwie liny stalowe zakończone pętlami o średnicy zgodnej z liną na wyciągarce
długości minimum 2 m i 4 szekli dostosowanych do wielkości haka i wytrzymałości liny zastosowanej
w wyciągarce.
23) Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego.
24) Zamawiający wymaga aby cała sygnalizacja była jednego producenta (z wyłączeniem sygnałów
pneumatycznych) i spełniała normy R65/klasa2 i R10.
25) Belka sygnalizacyjna montowana na stałe Federal Signal model Legend, wykonana w technologii LED
o szerokości min. 133cm wyposażona w minimum 19 niebieskich modułów LED świecących do przodu i boku. Zamawiający nie wymaga modułów świecących do tyłu, belka zamontowana na dachu w
jego przedniej części zgodnie z zaleceniami producenta. Całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej
odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, podstawa belki wykonana z aluminium lub równoważna w zakresie: napięcie 10-30V, temperatura pracy -20 do +50 stopni Celsjusza,
pobór prądu modułu 0,4A(12V), wymiary 133cm x 6,4cm x 28,4cm.
26) Dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie FEDERAL SIGNAL QUADRAFLARE w technologii LED
lub równoważne w zakresie: źródło światła 8x LED Advance, pobór prądu 1A, wymiary 167mm x
38mm x 107mm, stopień ochrony IPX9K, zamontowane na ścianie w tylnej części zabudowy w jej
górnych narożnikach.
27)Sześć lamp kierunkowych niebieskich Federal Signal model NANOLED (klasa 2/R65) lub równoważne
w zakresie ; źródło światła 6x LED, wymiary 104mm x 24mm x9,3mm, pobór prądu 0,75A, temperatura pracy -40 do +80 stopni Celsjusza, stopień ochrony IPX9K i IPX6, miejsce montażu:
a)
2 lampy w grillu pojazdu,
b)
2 lampy na lusterkach (po jednej na każdym),
c)
2 lampy na przednim zderzaku ( po jednej na każdej stronie) pod kątem około 45 stopni do
kierunku jazdy tzw. Intersekcja w górnej części zderzaka.
28) Generator sygnałów dźwiękowych Federal Signal AS-320 DIG o mocy 180W, minimum 4 modulacje i
horn, zmiana sygnału przez klakson, możliwość nadawania komunikatów głosowych lub równoważny
w zakresie: napięcie 12V, moc wyjściowa przy 13,5V z dwoma głośnikami 11Ohm- 180W, pobór
prądu max. 18A, wymiary 55 x 135 x 170mm, zniekształcenie harmoniczne 0,87%(35W, 1000Hz).
29) Dwa głośniki Federal Signal model AS-124(11Ohm) lub równoważne w zakresie: moc
100W/114,6Db, oporność 11Ohm, wymiary 145mm x 196mm x 119mm, waga 2,7kg, obudowa
wykonana z tworzyw sztucznych, odporna na uderzenia, wilgoć, temperaturę i korozję obudowa
głośnika wykonana z PET ( tereftalanu etylenu).
30) Montaż głośników na zewnątrz pojazdu tj. na przednim zderzaku zgodnie z kierunkiem jazdy pojazdu, głośnik i jego wylot nie może być zasłonięty przez żaden element pojazdu i jego wyposażenia.
31) Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 120 dB, Zestaw –
sygnał pneumatyczny z zestawem montażowym, przewodami, włącznikiem, elektrozaworem, sprężarką i zbiornikiem powietrza. Sygnał zamontowany na dachu pojazdu lub zabudowy pożarniczej,
przodem do kierunku jazdy, wylot nie może być zasłonięty przez żaden element pojazdu i jego wyposażenia. Sygnał nie może negatywnie oddziaływać na belkę świetlną. W przypadku montażu na dachu
zabudowy, Zamawiający wymaga zabezpieczenia sygnału przed przypadkowym uszkodzeStrona nr 13 z 27
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32)

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)

46)

47)
48)

49)

niem przez użytkowników pojazdu poruszających się po dachu zabudowy. Włączany włącznikiem
łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (zamontowany poniżej linii szyby czołowej na kokpicie),
Zamawiający nie dopuszcza, aby urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe
podczas pracy, zakłócały pracę i działanie radiotelefonu przewoźnego.
Kabina wyposażona w:
a)
Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i w części załogi, dodatkowo indywidualne
oświetlenie LED dla dowódcy.
b)
Pomiędzy siedzeniem kierowcy i dowódcy umieszczona torba PSP -R1 wysuwana w kierunku
przedziału załogi. Nad torbą skrzyneczka schowek na dokumenty operacyjne na górze schowka
skrzyneczki zamontowane na stałe ładowarki 5 radiotelefonów nasobnych oraz 4 latarek
kątowych Survivor zasilane z instalacji pojazdu.
c)
Za fotelem kierowcy i dowódcy poprzeczna belka z przymocowanymi dwoma dozownikami
rękawiczek medycznych dla obsady na wysokości oparć siedzeń dowódcy i kierowcy.
Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny i przedziału sprzętowego
przy wyłączonym silniku ( układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu
łatwo dostępnym ).
Sygnalizację świetlną informującą o otwarciu skrytek i wysuniętego masztu oświetleniowego, która
powinna znajdować się w miejscu widocznym dla kierowcy.
Radioodtwarzacz CD/MP3 z minimum dwoma głośnikami i wejściem USB oraz instalacja antenową.
Dodatkowe gniazda ładowania 12V ( USB szt.2 i samochodowe szt. 1), zamontowane po stronie
dowódcy
Światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka.
Pokrycie siedzeń: materiał odporny na rozdarcie i ścieranie anty poślizgowy łatwy w utrzymaniu w
czystości, nienasiąkliwy.
Drzwi kabiny zamykane kluczem, centralny zamek
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, min. główne,
Elektrycznie sterowane szyby,
Pod siedzeniami załogi zabudowane schowki.
Klimatyzacja z dodatkowym nawiewem na tylną część kabiny,
Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V
oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V (w kabinie kierowcy świetlna i
dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła); wtyczka z przewodem elektrycznym o
długości minimum 5 m. Prostowniki zamontowane na samochodzie,
Radiotelefon przewoźny model DM 4601e lub równoważny w zakresie: częstotliwości (VHF 136-174
MHz), odstępu międzykanałowego (12.5 kHz / 20 kHz / 25kHz), wyświetlacza (numeryczny,
wskaźniki diodowe LED), GPS (o dokładności horyzontalnej < 5 metrów), ochrony przed
przenikaniem pyłu i wody IP54 wraz z wraz z mikrofonogłosnikiem, głośnikiem i instalacja antenową.
Zamontowany na stałe , zasilany z instalacji pojazdu.
5 sztuk radiotelefonów nasobnych DP 4801e lub równoważne w zakresie: częstotliwości (VHF 136174 MHz), odstępu międzykanałowego (12.5 kHz / 20 kHz / 25kHz), wyświetlacza (pełny, kolorowy, z
trybem dziennym i nocnym), GPS (o dokładności horyzontalnej < 5 metrów), ochrony przed
przenikaniem pyłu i wody IEC 60529 - IP57wraz z mikrofonogłośnikiem, z anteną, z ładowarkami
zamontowanymi na stałe, zasilanymi z instalacji pojazdu,,
Zamontowany rejestrator jazdy HD MIO MiVue 658 Touch lub nowszy model karta pamięci nie mniej
niż 64 GB
Kolorystyka:
a)
nadwozie – RAL 3000,
b)
błotniki, zderzaki i listwy – białe,
c)
drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium,
d)
boki zabudowy pojazdu oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową żółtą, tył zabudowy oklejony
certyfikowaną taśmą odblaskową czerwoną .
e)
na drzwiach kierowcy i dowódcy oraz załogi umieszczona biała taśma odblaskowa na wysokości
klamek
f)
na środku prawych i lewych drzwi załogi pomiędzy białą taśmą a listwą oraz na lewym boku
zabudowy z tyłu pojazdu umieszczony herb jednostki
Ogumienie letnie z bieżnikiem szosowo-terenowym oraz komplet kół z ogumieniem zimowym.
Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.
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50) Pełnowymiarowe koło zapasowe.
ZABUDOWA POŻARNICZA:
48)Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję i działanie środków chemicznych
używanych w straży pożarnej – środki pianotwórcze.
49) Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym( blacha aluminiowa
ryflowana). Nierdzewna wodoszczelna skrzynia z wewnętrznym oświetleniem LED ( załączanym
automatycznie podczas otwarcia skrzyni ) na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący o wymiarach
długość 1600 mm, szerokość 700 mm, wysokość skrzyni nie może przekraczać zamontowanej na
dachu drabiny. Skrzynia musi posiadać wentylację oraz zabezpieczenie przed dostaniem się wody do
wnętrza skrzyni. Otwarcie skrzyni sygnalizowane w kabinie kierowcy. Na dachu zamontowane
uchwyty z rolkami wraz z drabiną aluminiową profesjonalną Forte 3x8 lub równoważną, uchwyty na
2 węże ssawne 110 x 2,4, bosak. Zamontowane 4 mostki przejazdowe gumowe na węże 110. Dach
zabudowy oświetlony z wykorzystaniem technologii LED.
50) Drabina do wejścia na dach zamontowana z tyłu pojazdu.
51) Skrytki na sprzęt wykonane z gładkiej
blachy i 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.
Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu
z zachowaniem wymagań ergonomii. Liczba skrytek: 5, w układzie 2 (lewa strona) + 2 (prawa
strona) + 1 (tył).
52) Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED z prawej i lewej strony skrytki na całej
wysokości włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki ( główny wyłącznik oświetlenia skrytek
powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy).
53) Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu ( boki i tył ) z włącznikiem w
kabinie kierowcy, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności - min. 5 luksów w
odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie
powierzchni dachu roboczego wykonane w technologii LED. Oświetlenie to powinno być umieszczone
w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i składać się z lamp bocznych do oświetlenia
dalszego pola pracy min. 2 szt. na stronę i 1 tył oraz oświetlenia LED do oświetlenia pola
bezpośrednio przy pojeździe.
54) Szuflady, i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie
otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
Wszystkie półki sprzętowe wykonane z gładkiego aluminium, w systemie z możliwością regulacji w
pełnym zakresie położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb.
55) Szuflady, i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza
obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
56) Skrytki wyposażone w 8 półek regulowanych co do wysokości, oraz minimum 4 wysuwne
tace/szuflady, pojemniki / skrzyneczki 10 szt.. Wielkość i umiejscowienie do ustalenia z
zamawiającym podczas inspekcji produkcyjnej. W pierwszej skrytce od kabiny możliwość szybkiego
całkowitego demontażu półek tak by powstała przestrzeń ładunkowa.
57) Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą
być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
58) Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez zastosowanie spadów i
otworów ściekowych.
59) Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czterema) lub 2 (dwoma)
reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000
lumenów. Stopień ochrony min. IP55, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 12 Volt
lub, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. Obrót i pochył reflektorów o
kąt co najmniej 0-180° w obie strony. Sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, złożenie
masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania, zamontowana automatyczna funkcja
złożenia masztu, w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu, wymagana możliwość
sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu. Sterowanie masztem pilotem (maszt ujęty na
świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód)
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WYPOSAŻENIE POŻARNICZE:
60) Wykonawca zainstaluje uchwyty mocujące lub sprzęt ratowniczy w miejscach określonych przez
Zamawiającego podczas inspekcji produkcyjnej dla następujących urządzeń (będących w posiadaniu
zamawiającego i dostarczonego przez użytkownika):
a)
pompa szlamowa HONDA wWT40x (montowana taca)
b)
namiot pneumatyczny NP26 d-26 powiększony producent LUBAWA SA (taca)
c)
zestaw PSP R-1 ( torba kabina, deska i szyny w zabudowie)
d)
10 węży tłocznych W 110
e)
10 węży tłocznych W 75 i 4 węże tłoczne W 52
f)
pompa pływającą niagara
g)
agregat prądotwórczy Honda EU 30is
h)
agregat prądotwórczy Honda EU 20i
i)
pachołki drogowe 5 szt.
j)
pilarka MS 440
k)
pilarka MS 290
l)
skrzynka narzędziowa do pilarek
m)
kanister na paliwo 5 l - 4 szt.
n)
sorbent 2 x 20 kg ( skrzynka )
o)
umundurowanie na owady 4 szt. pozycja wisząca (kombinezony)
p)
rojnica wymiary 30 cm x 31 cm x 50 cm
q)
środki owadobójcze + rękawice (skrzynka)
r)
płaszcz przeciwdeszczowy + rękawice 6 szt. (skrzynka)
s)
wodery 2 szt. (skrzynka)
t)
skrzynka narzędziowa
u)
smok ssawny 110 prosty i skośny
v)
nożyce do ciecia prętów
w)
nożyce do cięcia gałęzi
x)
przedłużacz prądowy na bębnie 30 m
y)
stojak hydrantowy
z)
klucz do hydrantów podziemnych
aa) klucze do łączenia węży ssawnych, klucze do hydrantów naziemnych
ab) zbieracz 110 na 75
ac)
topór strażacki
ad) gaśnica proszkowa 6 kg - 2 szt.
ae)
gaśnica śniegowa 2 kg
af)
rozdzielacz kulowy
ag) prądownica turbo
ah) armatura wodna redukcja 110 / 75, redukcja 75/ 52 - 2 szt. , zaślepka 75 - 2 szt. ,
ai)
najaśnica przenośna ze stojakiem
aj)
znak „wypadek”
ak) linka ratownicza 20m w pokrowcu, pas strażacki + podpinka - 2 szt. (skrzynka)
61) Wykonawca na własny koszt dostarczy wraz z zamawianym samochodem niżej wymieniony sprzęt
i umundurowanie:
a)
Drabina aluminiową profesjonalną Forte 3x8
b)
Gumowe mostki przejazdowe na węże 110 - 4 szt.
c)
Bosak aluminiowy składany,
d)
Wąż tłoczny 110 - 4 szt.
e)
Bosak podsufitowy, hooligan.
OZNAKOWANIE
62) Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z
2008 r., poz. 8, z późn. zm.) numerem – 319 P 42
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Rozdział 3

O F E R T A

Formularz ofertowy
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................
zarejestrowana(y) / wpisany do
………………………………………………
pod nr ……………………………………
(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa lekkiego samochodu
rozpoznania ratowniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kobylnicy, gmina Swarzędz” z dnia 10.09.2019 roku opublikowanego w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie internetowej (http://bip.swarzedz.eu) oraz w BZP pod pozycją
595630-N-2019:
1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za kwotę w
wysokości (wynagrodzenie ryczałtowe):
Stawka podatku VAT:
...... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT):
.................................................... zł
Słownie: ......................................................................................................... zł brutto.
2. Oferujemy ładowność pojazdu: …............ kg.
(Wykonawca może zadeklarować następujące ładowności pojazdu: 150-350 kg, 351-500 kg, powyżej 500 kg.

Ładowność pojazdu deklarowana w pełnych kilogramach. W przypadku niezadeklarowania ładowności pojazdu
lub zadeklarowania ładowności pojazdu mniejszej niż 150 kg oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z SIWZ).

3. Oferujemy następujący okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia:..............
miesięcy. (Wykonawca może zaoferować okres gwarancji i rękojmi od 24 – 60 miesięcy - okres gwarancji i
rękojmi deklarowany w pełnych miesiącach. W przypadku niezadeklarowania okresu gwarancji i rękojmi bądź
zadeklarowania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 miesięcy lub dłuższego niż 60 miesięcy oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ).

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz
z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.
8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia
(wskazać część zamówienia oraz nazwy podwykonawców o ile są znane):
- .....................................................................................................................................
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- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Wadium zostało wniesione w dniu …........... w formie …..............., które należy zwrócić na konto
bankowe o numerze .......................................................
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Podpisano:
Miejsce i data: ........................................ 2019r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 1
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
„Dostawa lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na wyposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kobylnicy, gmina Swarzędz. ”
Nazwa Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności określone w Rozdziale 1 pkt 4 SIWZ.
Miejsce i data: ........................................ 2019r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………........
w następującym zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
„Dostawa lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na wyposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kobylnicy, gmina Swarzędz.”

Nazwa Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
…................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt) 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
…………………………………………………………………………………………………........................
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) , nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Zakres
(przedmiot)
zamówienia,

Nazwa podmiotu,
na rzecz którego
zostały wykonane
dostawy

Wartość
zamówienia
brutto w zł

Daty realizacji
od ….
do ….

Uwagi¹

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów lub osób trzecich należy wpisać
„zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1

Strona nr 23 z 27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WZP.271- 33/2019

Dostawa lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Rozdział 4

UMOWA Nr CRU .........................................................
W dniu ............................ 2019 r. w
"Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Swarzędzu

pomiędzy

Gminą

Swarzędz,

zwaną

dalej

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - Mariana Szkudlarka,
a
......................................................................................................................................
mającą siedzibę w ............................... przy ul. ...................................., wpisaną do CEiDG,
zarejestrowaną w dniu ............. w Sądzie Rejonowym w ...................................................., o
numerze ............, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej ................................................., o
numerze REGON...................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
..................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczego na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, gmina Swarzędz.
2. Przedmiot umowy (lekkiego samochodu ratowniczego) określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia nr ref. WZP.271-33/2019 oraz Oferta wykonawcy - stanowiące integralną treść
niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy i może być używany bez
naruszania praw osób trzecich.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest kompletny i spełnia wymagania określone w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2018 poz. 1990 z późn.
zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.2022
z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), Rozporządzeniu Ministrów: Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U.2019 poz.
594).; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.
zm.). a także w innych aktach wykonawczych oraz spełnia warunki podane w ofercie.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do dnia 15 stycznia 2020 wykonać kompletny przedmiot umowy
i wydać go Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub na adres poczty internetowej o gotowości do
wydania samochodu z 3-dniowym uprzedzeniem, podając datę i godzinę wydania, przypadającą w
dniach i godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru
samochodu przed dniem 15 stycznia 2020 r., w takim wypadku jeżeli Wykonawca wskaże datę
wcześniejszą Zamawiający może pisemnie lub na adres poczty internetowej wskazać Wykonawcy
inną datę i godzinę wydania, nie późniejszą jednak niż 15 stycznia 2020 r.
3. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy lub konieczności ponownego ustalenia
daty wydania Strony ustalą datę i godzinę wydania odpowiednio na zasadach określonych w ust.
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4.

5.

6.

7.

2, przy czym Zamawiający w odpowiedzi na powiadomienie Wykonawcy może wskazać inną datę i
godzinę wydania, jednak nie późniejszą niż na 2 dzień roboczy od proponowanej przez
Wykonawcę.
Wydanie samochodu nastąpi na terenie Polski w siedzibie Wykonawcy przed rejestracją pojazdu
na Zamawiającego. Pojazd musi być z pełnym zbiornikiem paliwa i uzupełnionymi płynami
eksploatacyjnymi do pełna. Zarejestrowany na tablicach próbnych i ubezpieczony przez
Wykonawcę umożliwiając Zamawiającemu przejazd odebranym samochodem z siedziby
Wykonawcy do siedziby użytkownika. Dojazd przedstawiciela Zamawiającego do miejsca wydania
obciąża Zamawiającego.
Wydanie samochodu wraz z wymaganymi dokumentami zostanie potwierdzone protokołami
zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez obie Strony. Zamawiający może odmówić odbioru,
ujawniając ten fakt w protokole, jeżeli na etapie odbioru ujawnią się wady przedmiotu umowy.
W takim wypadku procedura wydania zostanie powtórzona po usunięciu przez Wykonawcę wad
przedmiotu umowy; zdania ostatniego ustępu 4 nie stosuje się.
Strony przyjmują, iż osoba ze strony Wykonawcy w miejscu wydania jest upoważniona do
wszelkich czynności i składania oświadczeń w ramach procedury wydania. Ze strony
Zamawiającego odbiór może być skutecznie dokonany przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego lub osobę działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru
przedmiotu umowy, którego odpis stanowi załącznik do protokołu wydania.
Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę i przejście własności samochodu przyjmuje się dzień
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§3
1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe …..................................... zł zł brutto (słownie: …...........................................zł
brutto).
2. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury
wraz z protokołami potwierdzającymi dokonanie odbioru samochodu objętego przedmiotem
zamówienia
4. Faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego bez załączonych protokołów odbioru samochodu
zostanie odesłana, a termin zapłaty nie rozpoczyna biegu.
5. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy
przez zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań z umowy
w formie kar umownych rozumianych jako suma gwarancyjna (bez względu na przyczynę):
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie – w wysokości 0,3% całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,3%
całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi
Zamawiający - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 %
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto;
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury strony stosować będą przepisy ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 118).
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne,
na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie
szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem, jak również działaniami i zaniechaniami osób
trzecich, którymi posłużył się do wykonania umowy w stosunku do osób trzecich i
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Zamawiającego.
5. Strony postanawiają, że wynagrodzenie wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę
może być zaliczone na poczet kar umownych.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu
zamówienia:
a) na podwozie samochodu
b) na nadwozie i zabudowę pożarniczą

§5
gwarancji

jakości

na

pojazd

objęty

przedmiotem

- na okres … miesięcy,
- na okres … miesięcy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania samochodu objętego przedmiotem zamówienia
zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi producenta.
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu w toku prawidłowej
eksploatacji.
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu niniejszej
umowy w najbliższej stacji serwisowej oddalonej od siedziby użytkownika nie dalej niż 50 km.
5. Zgłoszenie usterki przez użytkownika lub zamawiającego nastąpi na wskazany adres e-mail.
Reakcja serwisu lub wykonawcy musi nastąpić nie później niż 72 godziny od momentu zgłoszenia
usterki przez zamawiającego lub użytkownika. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pojazdu do miejsca serwisu. W przypadku
konieczności dostarczenia pojazdu do serwisu dalej niż 50 km od siedziby użytkownika
wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty dojazdu do wskazanego serwisu i odbioru
naprawionego pojazdu.
6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
§6
Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację samochodu w
języku polskim, w szczególności dokumentację techniczną obejmującą:
a) książkę gwarancyjną i serwisową,
b) kartę pojazdu,
b) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu,
c) niezbędną dokumentację techniczną w tym min. świadectwo homologacji samochodu,
świadectwo dopuszczenia CNBOP,
d) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.
§7
Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu
umowy:
Z ramienia Wykonawcy: ………………………………….
Z ramienia Zamawiającego: ………………………………….
§8
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie: …..........................
3. Po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, Zamawiający
zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 151
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, wszelkie zwroty kwoty zabezpieczenia
zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość realizowanej umowy. Kopię
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dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. ubezpieczenia, Wykonawca przedłoży najpóźniej w
dniu zawarcia umowy.
2. Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców posiadających ubezpieczenie
opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu, na kwotę nie niższą od wartości realizowanych prac.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
4. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od jej
dokonania, listem poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres Strony uważa się za doręczone.
6. W razie wątpliwości co do treści niniejszej umowy pierwszeństwo w jej interpretacji ma treść
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść niniejszej umowy, odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, oraz niepozostające w sprzeczności z treścią
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia oferty przetargowej.

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

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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