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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ 

„Samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia”  
 

1. ZAMAWIAJCY. 
Gmina Jastrzębia  

Jastrzębia 110 

26 - 631  Jastrzębia. 

REGON  670223758 

NIP 796 294 26 60 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8
00

-16
00

, pozostałe dni (wt, śr, czw, pt.) 7
00 

– 15
00

. 

Adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Jastrzębi 

                                           Jastrzębia 110 

                                           26-631 Jastrzębia; 

Osoba do kontaktu: Jolanta Kamińska. 

Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl 

Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@jastrzebia.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t Dz. U. Nr 113  poz. 759 z 2010r. z późniejszymi zmianami), zwanej w 

dalszej części specyfikacji „ustawą” 

- przetarg nieograniczony (art. 39-46) o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro 

 

2.2. Miejsce publikacji ogłoszenia: 

       - Biuletyn Zamówień Publicznych: 

       - Strona internetowa Zamawiającego: www. jastrzebia.pl; 

       - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy; 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –  

42 14 52 00 – 0 – pojazdy techniczne; 

3. l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego.: „Samochodu Strażackiego dla 

OSP w Jastrzębi” 
3.2. Dostawa obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu strażackiego o parametrach 

podanych niżej jak również w załączniku nr 8 

Tryb nadwozia - Towarowo-osobowy, fabrycznie nowy r. produkcji 2012. 

                         - Przeszklenie w części osobowej. 

                         - Przystosowany do przewozu min 6 osób. 

                         - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką. 

                         - Elementy podwozia – czarne, kabina czerwona, podwozie zabezpieczone przed 

korozją. 

Wyposażenie  - Belka świetlna typu LED z napisem „ STRAŻ.” 

                        

http://www.jastrzebia.pl/
mailto:infrastruktura@jastrzebia.pl
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                         - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania 

komunikatów słownych. 

                         - Lampa błyskowa typu LED koloru niebieskiego z tyłu samochodu. 

                         - Lampy przednie typu LED błyskowe stroboskopowe. 

                         - Radiostacja samochodowa, 

                         - Układ przeciwpoślizgowy ABS. 

                         - Poduszka powietrzna dla kierowcy, 

                         - Hak, 

                         - opony zimowe, 

                         - elektryczne szyby – przód; 

                         - klimatyzacja, 

                         - reflektory przeciwmgielne, 

                         - dywaniki, 

                         - czujnik parkowania przód i tył. 

                         - autoalarm, 

Dopuszczalna masa całkowita - do 3 500 kg 

Ładowność pojazdu po wykonaniu 

zabudowy pożarniczej w przedziale  

załogi i przedziale sprzętowym - Min. 1000 kg ( wraz z kierowcą i pasażerami) 

Silnik - Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy EURO 5   

Moc silnika - Nie mniejsza niż 115 KM; 

Skrzynia biegów - Mechaniczna, 5-cio lub 6-cio biegowa, zsynchronizowana 

Napęd - 4 x 2 

Układ kierowniczy - Ze wspomaganiem 

Zabudowa wewnętrzna - 1. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia do  

wysokości drzwi. 

2. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej 

zapewniające miejsce na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. 

Rozmieszczenie półek i sposób mocowania uchwytów na sprzęt 

należy uzgodnić w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym. 

Podest dachowy - z materiału antypoślizgowego z mocowaniem na drabinkę 

Drabinka umożliwiająca dostęp do dachu pojazdu - Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona 

drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami 

stopni w wykonaniu antypoślizgowym. 

Oznaczenie pojazdu - oznaczony napisami STRAŻ numerami operacyjnymi zgodnie z 

Rozporządzeniem. 

Wszystkie parametry zgodnie z wymogami dla samochodu ratowniczo – gaśniczych. 

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania lub pozytywną 

opinię CNBOP. 

3. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z  

      - załączonym opisem technicznym stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 

      - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 

      - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 

      - aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

      - zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. 4. W przypadku gdy opis techniczny jak i zapisy specyfikacji wskazują dla niektórych 

materiałów znaki towarowe lub pochodzenie nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie 

technicznym nazwy produktów jak i firm maja tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia 

minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez 

Zamawiającego do realizacji zamówienia. 
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3. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów 

równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie 

technicznym stanowiącym załącznik nr 8.  Do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wskazać w 

swojej ofercie jakie materiały zastosował. Ponadto w przypadku zastosowania materiałów 

równoważnych należy wskazać różnicę pomiędzy materiałami określonymi przez Zamawiającego, 

a zaproponowanymi przez Wykonawcę w celu porównania ich podstawowych parametrów. 

Różnice te wykazać należy w formie tabeli. 

 

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 grudnia 2012r.  

4.2.  Na dostawę Wykonawca udzieli gwarancji, 

-  minimum 24 miesięcy. 

liczonych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 

 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

 
5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 

5.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

       5.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowych warunków w tym zakresie; 

       5.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: pod uwagę będą brane oferty w których 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez wykonanie w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą 

dokumenty potwierdzające fakt, że dostawy zostały wykonane należycie. (wykazać min. 2 

dostawy samochodu strażackiego  o wartości co najmniej 120.000zł każda). 

       5.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; - Wykonawca w w/w zakresie złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunku udziału w postępowaniu. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w 

tym zakresie; 

       5.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych 

warunków w tym zakresie; 

 

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 
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Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać 

dokumentami określonymi w części 6 SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

określone w punkcie 5.1 musi spełnić każdy z wykonawców. Pozostałe warunki wykonawcy 

mogą spełnić je łącznie. 

 

6.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU POSTĘPOWANIU  

 
6.1. Formularz oferty 

Ofertę należy sporządzić  na druku przekazanym w materiałach przetargowych  z podpisem osoby 

(osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym - uprawnionej do występowania w imieniu 

wykonawcy. 

 

6.2. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące załączniki: 

 

1.-  W formie załącznika nr 1  - potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopia). 

 

2.- W formie załącznika nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

3.- W formie załącznika nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

4.- W formie załącznika nr 4 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają 

wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt2 ustwy. 

 

5.- W formie załącznika nr 5 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).  

 

6. – W formie załącznika nr 6 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) .  

 

7.- W formie załącznika nr 7 – wykaz dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające fakt, że dostawy 

zostały wykonane należycie. (wykazać min. 2 dostawy samochodu strażackiego  o wartości co 

najmniej 120.000zł każda). 

 

8.- W formie załącznika nr 8 - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące 
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opisu technicznego wraz z fotografiami ( lub folderami reklamowymi) oferowanego pojazdu. 

 

6.3.  Wykaz załączników podmiotu zagranicznego:  

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów określonych w punkcie 6.2 „załączniki nr 2, 4, 5, 6” składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , 

potwierdzające odpowiednio, że: 

            a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 

            b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odrodzenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w dziale 6.3 ust.1 zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

 

6.4.  Pozostałe informacje:  

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu lub dostarczone informacje są nieprawdziwe. 

 

1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu nie później 

niż w dniu, w którym upłyną termin składania ofert. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą  

 

6.5. Informacja dotycząca podmiotów występujących wspólnie 
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, 

konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, 

precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być jeden z 

przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym 

dokumentem. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 

występujące wspólnie.  
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Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla 

mocodawców.  

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 

zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

6.5. Informacja o podwykonawcach: 
Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez możliwości zatrudniania podwykonawców 

 

7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
7.1. Postępowanie prowadzi się w formie: 

 pisemnej na adres wskazany w dziale 1, 

 faksem nr 48 384 05 05, 

 elektronicznej e-mail infrastruktura@jastrzebia.pl  
       przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub 

e-mail zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza.  

Oferty składa się w formie pisemnej.  

 

7.2. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji   

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż 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. 

 

7.3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi. Analogiczna w 

treści odpowiedź udzielona będzie także na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, 

bez ujawnienia źródła zapytania. 

 

7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

 

7.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu niezależnie od 

wyniku postępowania przetargowego. 

 

7.6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści ją na stronie internetowej.  

Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych .  

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 przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

mailto:infrastruktura@jastrzebia.pl
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przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której 

dostępna jest SIWZ. 

 

 8.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

8.1. Ustala się wadium w wysokości: 

                      3.000 PLN (trzy tysiące). 

8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: 

 w pieniądzu     

 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym,  

 w gwarancjach bankowych, 

 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109,poz. 1158 oraz z 2002r. z późn. zmianami).   

8.3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przesłać przelewem bankowym lub 

przekazem pocztowym na rachunek B. S. Radom  Nr  10 9147 0009 0021 0656 2000 0012  w 

terminie do dnia 19.10.2012 r. do godz. 10
00

 /za spełnienie tego warunku uznaje się wpływ 

środków na rachunek Zamawiającego w wyznaczonym terminie/. 

 

8.4. Pozostałe bezgotówkowe formy wadium wymienione wyżej wymagają złożenia  dokumentów 

w oryginale jako załącznik nr 1 do oferty. 

  

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,  którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

        -   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn        

leżących po stronie wykonawcy. 

 

8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na 

wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3  ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika 

to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

8.8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 

 

8.9. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

 

9.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ. 
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9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z 

upływem terminu składania ofert. 

 

9.2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 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. 

 

9.3. Nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, 

pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 

nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.  

 

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 9.2  nie powoduje utraty wadium. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

10.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie 

strony winny być ponumerowane wraz ze wszystkimi załącznikami do oferty. Zamawiający nie 

dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

  

10.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.  

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

dokumentów dołączonych do oferty. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej 

ofertę.  

 

10.3. Wszystkie załączniki do oferty dołączone w formie kopii dokumentów winny być czytelne i 

potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez  Wykonawcę.  

 

10.4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 

 

10.5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się  

w jednym egzemplarzu. 

 

10.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

10.7. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

 

10.8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  powinna być trwale spięta w sposób 

uniemożliwiającym wysunięcie się którejkolwiek z kartek.  

 

10.9. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

wykonawcę. 

 

10.10. Ofertę należy umieścić  w  kopercie - która winna być opatrzona adresem Zamawiającego: 

Urząd Gminy 

26-631 Jastrzębia . 

-oraz będą posiadać oznaczenia: 

„Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia” 
 

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, winna posiadać  nazwę i adres wykonawcy, aby można 
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było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.   

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi 

numerami i ilość stron wpisana do oferty. 

 

10.11. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. 

Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy z konsorcjum, które w tym przypadku w 

oryginale lub kopii poświadczonej Wykonawca załącza do oferty. 

 

10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 

W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie 

pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert 

pierwotnych przy czym kopertę należy dodatkowo opatrzyć zapisem „ZMIANA OFERTY” 

 

10.13.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z 

postępowania. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca 

składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy, przed upływem terminu składania ofert. 

 

10.14.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

10.15.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

10.16.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.  
 

10.17.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz umowy ramowej jak również nie 

zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

 

11. TERMIN ORAZ MIEJSCE DO SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT . 
 

11.1. Oferty należy składać do dnia 19 października 2012r. do godz. 10
00

 w siedzibie  

Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi, pok. Nr 9. 

UWAGA: Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki. 

 

11.2. Jawne otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu 19 października 2012r. o godz.10
15

  w  

siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi pok. nr 1. 

 

11.3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 

 

11.4. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, 

któremu przesłano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej. 

 

11.3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest przed jego upływem. 

 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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11.6.Podczas otwierania kopert  Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi: 

nazwę Firmy, adres wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunków płatności.  

 

11.7. Informacje o których mowa w punkcie 11.6. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

11.8. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria określone niniejszą 

specyfikacją. 

 

11.9. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ 

zostaną odrzucone na podstawie  art.89 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

11.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione. 

 

11.11. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. 

Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumienia art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

 

11.13. W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

przepisów odrębnych, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 

pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY : 
 

12.1. Wykonawca określi łączną cenę ofertową brutto wraz z podatkiem VAT stanowiącą 

całkowite wynagrodzenie  nie podlegające zmianom. Kwota wynagrodzenia winna być zapisana 

liczbowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.  

Cena musi uwzględniać wszystkie składniki i koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające z niniejszej specyfikacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. 

 

12.2. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą za zrealizowany zakres prac będący 

przedmiotem niniejszego zamówienia będą odbywać się w polskich złotych (PLN) .  

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów  

         (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 

  

 13.1.1.  Cena ( koszt) oferty   -  100 %  (max 100 pkt) 

 

 13.2.    Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

 



 

12 

 

26-631 Jastrzębia Powiat radomski,  Województwo mazowieckie 

    Konto: BS Radom 05 9147 0009 0021 0656 2000 0005           NIP: 796-18-52-392            Regon: 0005 34 799 

 13.2.1. Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona na podstawie następujących wzorów: 

     Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych 

     Ci - ceny poszczególnych ofert 

     X( Ci ) = Cmin / Ci 

 Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (100) określi liczbę punktów przyznanych 

za cenę oferty 

     P(Ci) = X(Ci) x 100pkt 

         Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 

 

13.3.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

 

13.4.  Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 

Pzp oraz zgodnie z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1. oczywiste omyłki pisarskie;  

2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek;     

3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,   

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

W przypadku jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki  w obliczeniu ceny na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt.7 oferta zostanie odrzucona. 

 

13.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest 

cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

13.6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci będą powiadomieni pisemnie. Wyniki 

przetargu będą również publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie 

internetowej Urzędu. 

 

14.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

14.3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą  w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób 

określony w pkt. 7.1. SIWZ (faksem, pocztą elektroniczną) albo 10 dni jeżeli zawiadomienie 

zostało przekazane w inny sposób. 

 

14.5.  Fakt zawarcia umowy z Wykonawcą zostanie zamieszczony w  BZP. 

 

14.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej,  jak również 

nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
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14.7.  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. 

 

14.8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
14.9. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy. Treść umowy określono na 

stronach  22 do 24 SIWZ. 

  

15. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 

WYKONANIA  UMOWY 
 

Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
 

16.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki ochrony 

prawnej określone w odpowiednich artykułach  działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych      

( j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. z późniejszymi zmianami). 

 

16.2. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.   

 

17. DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA. 

 
Dokumentację przetargową stanowią: 

 

17.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty i wzorami 

załączników. 

 

 

 
                                                                                           Z A T W I E R D Z A M 

 

 

                                                                                           ………………………… 

 

                                                                                      Jastrzębia dnia 10 października 2012r. 
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                                               Formularz oferty 
..................................................... 
           /Nazwa oferenta/ 

 

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

         /Dokładny adres/ 

 

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

            /Telefon, fax, e-mail/                                             Gmina  Jastrzębia 

                                                                       26 – 631 JASTRZĘBIA 
 

 

 

                                 

 

O F E R T A   W Y K O N A W C Y 

                    
        Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębi p.n.: 

„Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia”  w zakresie wg punktu 3 S.I.W.Z. w 

kwocie: 

Cena ofertowa  brutto tj: ……………..…………….………………..…………...………….zł. 

słownie:………………………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT ………….%  …….…………………………………………………….zł. 

cena netto………………………………………….…………………………………….................zł. 

słownie………………………………………………………………………………………...zł 

 

        Oświadczamy, że cena brutto podana wyżej w formularzu ofertowym zawiera wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

 

Termin dostarczenia przedmiot zamówienia  do  14 grudnia 2012r. 

Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i do dokumentów 

przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń oraz akceptujemy ich treść. 

 

3. Udzielamy gwarancji na dostawę objętą niniejszym zamówieniem na okres 

-  minimum 24 miesięcy, od dnia  protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia. Okres 

rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji. 

 

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

5. Akceptujemy projekt umowy zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

6 . Dokumenty potwierdzające, doświadczenie oraz należytą staranność w wykonywaniu 

zamówień stanowią załączniki odpowiednio nr ...................... do niniejszej oferty. 



 

15 

 

26-631 Jastrzębia Powiat radomski,  Województwo mazowieckie 

    Konto: BS Radom 05 9147 0009 0021 0656 2000 0005           NIP: 796-18-52-392            Regon: 0005 34 799 

 

 

 

7. Osobą związaną z wykonaniem usługi oraz do kontaktu  będzie: Pan ........................................ 

zatrudniony w naszej firmie tel. kontaktowy……………………………….. 

 

8.  Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy realizować sami. 

 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 

                                                               

10. W celu porozumiewania się z Zamawiającym wybieram następującą formę: 

Faks/poczta elektroniczna *  podając właściwy numer faksu………………………………… 

lub e-mail…………………………………………………………………………………….. 

 

Data..................................................  

 

                                                                    ............................................................................ 
                       /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy/ 

* - niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                          Załącznik nr 2 
 

 

(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

OŚWIADCZENIE 

 
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 i 2   

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)   

 

Niniejszym oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 w wyniku, którego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona   orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania:    

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego;  

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego;  

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;   

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 

przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
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11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową spółką komandytowo-

akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 

lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o których mowa w 

art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 w wyniku, którego  

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

      1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 

że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 

wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;   

     2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 

terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.  

      3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

     4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

              ..............................   dn. ..................................                          ...............................................................                                                                                        

                (miejscowość)                                                                                (podpis/y osób uprawnionych Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 
(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE 
 

            Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz 759 z późniejszymi zmianami)  

spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj. 

 

a)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

 

b)  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;   

 

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

           Prawdziwość wszelkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 

 

                                                                                                                

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

   /miejscowość, data/                                            (podpis/y osób uprawnionych Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

 

WYKAZ 
wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw  potwierdzających spełnienie warunku 

określonego w dziale  5 p.pkt 5.3  SIWZ  wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

dostawy zostały wykonane należycie (referencje) 

  

 

l.p. Opis przedmiotu 

zamówienia  

Całkowita 

wartość 

zamówienia w 

zł. 

Czas realizacji Nazwa zamawiającego 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

                                

 

 

 

                                                                                               

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

   miejscowość, data                                                                          (podpis/y osób uprawnionych Wykonawcy) 
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                                                                                                                      Załącznik nr 8 
 

(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

                                                     Oświadczenie 
dotyczące opisu technicznego wraz z fotografiami  (lub folderami reklamowymi) 

oferowanego samochodu strażackiego. 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu strażackiego dla OSP 

Jastrzębia. 

l.p. Parametry Wymagania minimalne Spełnia/nie spełnia 

Wypełnia Wykonawca 

1. Tryb nadwozia - Towarowo-osobowy, 

fabrycznie nowy r. produkcji 

2012. 

- Przeszklenie w części 

osobowej. 

- Przystosowany do przewozu 

min 6 osób. 

- Przedział osobowy wyłożony 

tapicerką i podsufitką. 

- Elementy podwozia – czarne, 

kabina czerwona, podwozie 

zabezpieczone przed korozją. 

 

 

2. Wyposażenie - Belka świetlna typu LED z 

napisem „ STRAŻ.” 

- Generator sygnałów 

świetlnych i dźwiękowych z 

możliwością podawania 

komunikatów słownych. 

 - Lampa błyskowa typu LED 

koloru niebieskiego z tyłu 

samochodu. 

 - Lampy przednie typu LED 

błyskowe stroboskopowe. 

 - Radiostacja samochodowa, 

- Układ przeciwpoślizgowy 

ABS. 

- Poduszka powietrzna dla     

kierowcy, 

- Hak, 

- Opony zimowe, 

- Elektryczne szyby – przód;  

- Klimatyzacja, 

-  Reflektory przeciwmgielne, 

- Dywaniki, 

- Czujnik parkowania przód i 

tył. 

- Autoalarm, 
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3. Dopuszczalna masa 

całkowita 

do 3 500 kg  

 Ładowność pojazdu po 

wykonaniu zabudowy 

pożarniczej w 

przedziale załogi i 

przedziale sprzętowym 

Min. 1000 kg ( wraz z kierowcą 

i pasażerami) 

 

4. Silnik Z zapłonem samoczynnym z 

turbodoładowaniem spełniający 

normy EURO 5   

 

5. Moc silnika Nie mniejsza niż 115 KM  

6. Skrzynia biegów Mechaniczna, 5-cio lub 6-cio 

biegowa, zsynchronizowana 

 

7. Napęd  4 x 2  

8 Układ kierowniczy  Ze wspomaganiem  

9. Zabudowa wewnętrzna 1. Zabezpieczenie blachą 

aluminiową wewnętrznych 

części nadwozia do wysokości 

drzwi. 

2. Półki aluminiowe mocowane 

do stelaża ze stali nierdzewnej 

zapewniające miejsce na 

specjalistyczne wyposażenie 

pożarnicze. 

Rozmieszczenie półek i sposób 

mocowania uchwytów na 

sprzęt należy uzgodnić w 

trakcie realizacji zamówienia z 

Zamawiającym. 

 

10. Podest dachowy  z materiału antypoślizgowego z 

mocowaniem na drabinkę 

 

11. Drabinka 

umożliwiająca dostęp 

do dachu pojazdu 

Na tylnej ścianie nadwozia 

umieszczona drabinka 

umożliwiająca wejście na dach 

pojazdu z powierzchniami 

stopni w wykonaniu 

antypoślizgowym.  

 

12. Oznaczenie pojazdu oznaczony napisami STRAŻ 

numerami operacyjnymi 

zgodnie z Rozporządzeniem. 

 

                                                               
Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” „nie spełnia”, zaś w przypadku 

wyższych wartości niż minimalne wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości 

techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze „nie 

spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.)                

Dnia……………………………………… 

 

…………………………………………… 

(podpis/y osób uprawnionych Wykonawcy) 
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                                                                                                                            /  wzór / 
  

 

  UMOWA    nr       
           zawarta w dniu………………………….pomiędzy Gminą Jastrzębia z siedzibą                    

26-631 Jastrzębia 110,  reprezentowaną przez: 

1. Pana Zdzisława Karasia – Wójta Gminy 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a ..................................................................................................................... z siedzibą w ....................................... 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1. 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego 

o wartości poniżej 200.000 euro, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy samochodu strażackiego dla 

OSP Jastrzębia, zgodnie ze złożoną ofertą,  w terminie: do  14 grudnia  2012 r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu pisemnej instrukcji związanej z    

eksploatacją oraz konserwacją urządzenia. Dodatkowo Wykonawca zapewni szkolenie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi samochodu  na terenie siedziby Zamawiającego w 

uzgodnionym terminie jednak nie później niż 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie o dacie oraz godzinie 

dostarczenia samochodu w terminie 1 dnia przed planowaną dostawą.  

4. Dostawa samochodu ma nastąpić do siedziby Zamawiającego, 26-631 Jastrzębia 110.  

5. Wydanie samochodu  nastąpi w miejscu, o którym mowa w ust 4.  

6. Wykonawca oświadcza, że samochód będące przedmiotem umowy stanowi jego własność, i jest 

wolny od wad fizycznych, prawnych i zadłużeń.  

 

§ 2. 

 

1. Samochód, o którym mowa w §1 niniejszej umowy powinno odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz 

wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinno mieć widoczne 

oznaczenie producenta.  

2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu certyfikat znaku bezpieczeństwa lub  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.  

3.  Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz 

z instrukcją obsługi i z katalogiem w języku polskim oraz części składowych wchodzących w 

skład wyposażenia, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z 

autoryzowanymi serwisami oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.  

4. W przypadku, gdy wraz z dostarczonym samochodem, nie zostaną przedłożone dokumenty 

wymagane w § 2, ust 2 i 3 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

faktury do czasu ich otrzymania.  

5. Dostawy dokonuje sam Wykonawca, której powierza się dostawę samochodu. W przypadku, 

gdy dostawa zostaje powierzona przewoźnikowi, Wykonawca ponosi ryzyko związane z 

dostawą urządzenia, kosztami dostawy oraz kosztami ubezpieczenia w czasie przewozu.  

6. Osobą upoważnioną do odbioru dostawy z ramienia Zamawiającego jest: 

……………………………………………………………………………………………..  
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7. Wydanie urządzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez 

obie strony.  

8. W przypadku, gdy urządzenie nie spełnia warunków określonych w ust. 1, Zamawiający 

odmawia jego przyjęcia informując o tym na piśmie Wykonawcę.  

 

§ 3. 

 

1. Strony określają wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:  

    ..…………………………………………………..................................PLN brutto,  

    słownie złotych: …………………………………….. ……………………...… brutto.  

2. Podstawą do wystawienia faktury  jest podpisany bez   zastrzeżeń protokół zdawczo - odbiorczy 

o których mowa w par. 2 ust. 7.  

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z przedmiotem dostawy określonym w § 1 ust.1 i 

dokumentami określonymi w § 2 ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2.  

Fakturę należy wystawić na: 

Gmina Jastrzębia 

Jastrzębia 110 

26-631 Jastrzębia 

NIP 796 - 294 – 26 - 60 
4. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu dostawy przez Zamawiającego, jakichkolwiek 

niezgodności z treścią oferty, płatność zostanie wstrzymana do czasu ich wyjaśnienia na piśmie 

przez Wykonawcę o czym Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie wzywając do 

przedłożenia wyjaśnień. Termin płatności biegnie od daty wyjaśnienia i usunięcia tych 

niezgodności.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  

     podane na fakturze.  

§ 4. 

 

1. Przedmiot zamówienia będzie posiadać 2 – letni  okres gwarancji (na co wyda Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu umowy).  

2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny (w okresie gwarancji), tj. podjęcie czynności 

serwisowych w ciągu 48 godzin od powiadomienia – pisemnego, telefonicznego lub 

elektronicznego oraz wskaże punkty serwisowe na terenie kraju.  

3. Reklamacje usterek Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od daty ich   

zgłoszenia.  

4. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad urządzeń lub uszkodzeń w terminie nie dłuższym, 

niż 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.  

5. Jeżeli dostawca zgłoszonych usterek lub wad nie jest w stanie usunąć w terminie 30 dni, 

dostarczy nowy pojazd wolny od wad w ciągu 7 dni od daty upływu określonego uprzednio. 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.  

6. Do gwarancji, o której mowa w pkt. 1 stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 5. 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

    a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w  
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       szczególności gdy przedmiot nie będzie spełniał warunków zamówienia a Wykonawca nie   

dostarczy w terminie 20 dni od daty podpisania umowy bez wzywania - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 3 umowy.  

   b. za opóźnienia w usunięciu wad- 100,00 PLN ( słownie sto złotych 00/00) za każdy  

       dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

   c. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1 - w wysokości  

0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

   d. w przypadku nie dokonywania napraw w terminach określonych przez strony w okresie   

gwarancji i rękojmi 0,02% za każdy dzień zwłoki.  

2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić   

odszkodowania uzupełniającego.  

3. Wysokość kar nie może przekroczyć wysokości 15 % wartości zamówienia. Gdyby szkoda   

przekroczyła limit kar umownych odszkodowanie może być dochodzone na zasadach ogólnych.  

 

§ 6. 

 

Wszelkie zmiany umowy w przypadku przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7. 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.  

 

§ 8. 

 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 9. 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA  

 

 

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

 

 

 


