
Gmina Rzekuń

ul. Kościuszki 33

07-411 Rzekuń

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SIWZ

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO 

a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

Przedmiot zamówienia:

„Zakup  samochodu gaśniczego dla OSP Borawe”

Rzekuń, dn. 02.03.2016 r.
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II.ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:

Nazwa: Gmina Rzekuń

Adres: 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33

Adres poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl

Strona internetowa: www.rzekun.pl

Numer telefonu: (29) 761 73 01 wew. 149

Numer faksu: (29) 643 20 93

Godziny urzędowania: pn, śr, cz, od 745 do 1545

wt 745 do 1700

pt 745 do 1300

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Pzp). 

2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1 Ustawa Pzp (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

2.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów

dokumentów  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  form,  w  jakich  te

dokumenty mogą  być składane (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 231),

2.3.  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2015  r.  w  sprawie

średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  euro,  stanowiącego  podstawę  przeliczania

wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

2.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z

2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),

2.5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2015 r.,

poz. 2135 z późn. zm.),

2.6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015

r., poz. 184, z późn. zm.)

2.7.Kodeks cywilny.   
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ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

34.14.42.10-3 Wozy strażackie. 

1. Dostawa 1 szt średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej

Straży Pożarnej  w Borawem.

2. Opis wymaganych parametrów  technicznych i wyposażenia pojazdu:

2.1. Kabina i podwozie:

• spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań

dotyczących  pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą ,,Prawo ruchu drogowym";

• siedzenia skrzynkowe, uchylne, plastikowe,

• samochód – kolor czerwony,

•jednomodułowa, czterodrzwiowa. min. 6 osób z szybami opuszczanymi automatycznie,

• kabina podnoszona hydraulicznie,

• wspomaganie kierownicy,

• izolacja cieplna ścian, sufitu i podłogi,

• podłoga w przedziale załogi wykończona blachą antypoślizgową,

• 4 uchwyty do aparatów ODO typu jednobutlowego,

• pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia,

• stopnie wykonane z kratownicy antypoślizgowej,

• ogrzewanie kabiny załogi zależne od pracy silnika,

• oświetlenie wewnętrzne kabiny LED,

• niezależne oświetlenie robocze dla dowódcy,

2.2. Silnik:

• silnik wysokoprężny, turbo doładowany o mocy min. 220 KM (diesel),

2.3. Skrzynia biegów:

• automatyczna,

• napęd  4x2 z blokadą mostu plus rzutniki antypoślizgowe,

2.4. Wyposażenie dodatkowe:

• sygnalizacja dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego,

• modulator dźwięków wraz z manipulatorem,

• zestaw rozgłoszeniowy,

• sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego,

• belka świetlna ostrzegawcza z napisem STRAŻ w technologii LED,
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• zestaw lamp naprzemiennych zderzakowych  w technologii LED,

• zestaw lamp  naprzemiennych na tylnej zabudowie pojazdu w technologii LED,

• lampa ostrzegawcza LED na tylnej zabudowie,

• zestaw lamp błyskowych barwy pomarańczowej na tylnej zabudowie pojazdu,

• dodatkowe sygnały dźwiękowe, pneumatyczne,

• osłony lamp ostrzegawczych z blachy kwasoodpornej,

• osłony oświetlenia pojazdu  z blachy kwasoodpornej,

• zdalnie sterowana wyciągarka elektryczna o uciągu 15000lbs,

•pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy wraz z ruchomą głowicą wyposażoną w

dwie najaśnice LED z funkcją sterowania obrotem najaśnic z poziomu ziemi,

•manipulator dodatkowy do radiostacji przewoźnej zainstalowany w przedziale autopompy,

•zestaw nagłośnienia kabiny,

•kongur ochronny płaszczyzny czołowej wykonany z rury kwasoodpornej wraz z 4 lampami

dalekosiężnymi,

•złącze podtrzymania powietrza w układzie pneumatycznym pojazdu,

•dodatkowe halogeny dalekosiężne zainstalowane w osłonie przeciwsłonecznej podszybia,

•oświetlenie robocze pola pracy wokół pojazdu w technologii LED,

•oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi, nazwa jednostki, herbem według wskazań

zamawiającego,

•oznakowanie refleksyjne pojazdu,

•komplet linni ssawnej, 

2.5. Zabudowa:

•oryginalna zabudowa pożarnicza,

•konstrukcja wykonana z profili aluminiowych zamkniętych,

•poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej,

•skrytki  sprzętowe  na  bokach  pojazdu,  kryte  żaluzją  aluminiową  oraz  jeden  z  tyłu

zabezpieczający autopompą,

•schowki otwierane z możliwością wykorzystania jako podesty robocze,

•żaluzje aluminiowe pyło- i  wodoszczelne, z uszczelkami bocznymi,  ze wspomaganiem

otwarcia i systemem wykluczającym samoczynne opadanie,

•konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza,

•przegrody na węże tłoczne W52 i W75,

•dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową łezkową,

•na dachu uchwyty na drabinę,
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•na dachu skrzynia aluminiowa na sprzęt,

•balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową,

•z tyłu nadwozia nierdzewna drabina wejściowa na dach, kogut, sygnał cofania z lampą

sygnalizacyjną,

2.6 Instalacja wodno-pianowa:

•autopompa napędzana przez przystawkę wyjścia mocny o wydajności 4800l/min.,

•niezależne ogrzewanie przedziału autopompy,

•zbiornik  wodny  2700  l  z  falochronami  i  włazem  rewizyjnym,  z  tworzywa  sztucznego

konserwowany obustronne lakierem,

•zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250l,

•automatyczny moduł zasysania wody,

•zbiornik wyposażony w instalacje napełniania z hydrantu jeden króciec W75,

•zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania,

•instalacja zalewania zbiornika przez autopompę,

•dwie linie ssawne zakończone nasadami,

•instalacja tłoczna (wodna) autopompy 4xW75, 1xW52,

•linia szybkiego natarcia na elektrycznym zwijadle wraz z wężem wysokociśnieniowym o

długości ok 40 m zakończona prądownicą wodną W25 Turbo,

•instalacja podawania piany,

•przedział  autopompy  powinien  posiadać  tablicę  z  manometrem,  elektrycznym

wskaźnikiem  poziomu  wody,  elektronicznym  wskaźnikiem  środka  pianotwórczego,

wyłącznikiem silnika pojazdu ,,STOP”, regulatorem obrotów silnika, manometrem ciśnienia

wody,

2.7 Instalacja elektryczna:

•instalacja 24V wyposażona w wyłącznik główny umiejscowiony w kabinie załogi,

•oświetlenie schowków wewnętrzne w technologii LED, włączana z kabiny załogi,

•sygnalizacja otwarcia skrytek w kabinie kierowcy,

• sygnał cofania z białą lampą oraz sygnałem dźwiękowym,

•lampy obrysowe i boczne,

•złącze do ładowania akumulatorów podczas postoju pojazdu,

2.8. Wymagania dodatkowe

•samochód używany. rok produkcji od 1998 r.,

•przebieg do 70.000 km,

•urządzenia  świetlne  błyskowe  oraz  sygnały  dźwiękowe  powinny  spełniać  wymagania
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Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31.12.2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.z 2003 r. Nr 32

poz. 262 z późn. zm.),

•wszystkie  napisy  ostrzegawcze,  informacyjne  oraz  instrukcje  obsługi  umieszczone  na

zabudowie powinny być wykonane w języku polskim,

2.9 Pozostałe wyposażenie i wymagania:

•instrukcja obsługi samochodu w języku polskim,

•samochód zarejestrowany i ubezpieczony na terenie kraju,

•gaśnica, apteczka samochodowa,

•udzielnie gwarancji na dostawę na okres 12 lub 14 miesięcy, licząc od dnia końcowego 

odbioru dostawy  (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu 

ofertowym przez Wykonawcę),

Wszystkie  parametry  ujęte  w  w/w  wymaganiach  są  parametrami  minimalnymi.

2.10.Dopuszcza się sprzęt o parametrach wyższych.

2.11. Samochód fabrycznie przystosowany do ruch prawostronnego.

2.12. Samochód przy odbiorze zatankowany.

2.13.Odbiór samochodu pożarniczego odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych  lub

lepszych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy

Prawo  Zamówień  Publicznych  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania

równoważne  do  opisywanych  przez  Zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że

oferowane  przez  niego  sprzęt  i  urządzenia  spełniają  wymagania  określone  przez

Zamawiającego.  Podstawową  formą  wykazania,  że  urządzenia  są  równoważne  lub

o lepszych parametrach jest przedstawienie specyfikacji technicznej.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .

1. Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia  21 marca  2016 roku. 

ROZDZIAŁ  V.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
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1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w  art. 22 ust.1 ustawy – Pzp, dotyczące:

a) posiadania  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,   

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia,

d)  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia,

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 

2.  W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku

podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczeń

i dokumentów wymienionych w rozdziale VI. 

3.  Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  udziału

w  postępowaniu  na  dzień  składania  ofert  na  podstawie  złożonych  wraz  z  ofertą

podpisanych oświadczeń i dokumentów.

4.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  powinni  wykazać,

że  warunki  określone w ust.  1   pkt  1)  spełniają  łącznie  natomiast  warunek określony

w  ust  1  pkt  2)  winien  spełniać  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o

zamówienie (składając ofertę wspólną).

ROZDZIAŁ  VI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.    

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenie  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków

określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik

nr 2 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie

może być złożone wspólnie.
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy

Prawo zamówień  publicznych,  Wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć  następujące

dokumenty:

1)  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na  podstawie  okoliczności,  o  których  mowa  w art.  24  ust.  1

ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie

składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa

każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3)  Wykonawca  wraz  z  ofertą  składa  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy

kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej- Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

a)  Art.  4  pkt  14  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.U.  z  2007  r.

Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.)  zawiera  definicję  grupy  kapitałowej,  zgodnie

z  którą  rozumie  się  przez  to  wszystkich  przedsiębiorców,  którzy  są  kontrolowani

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego

przedsiębiorcę.  Kontrola  to  wszelkie  formy bezpośredniego lub  pośredniego uzyskania

przez  przedsiębiorcę  uprawnień,  które  osobno  albo  łącznie

przy  uwzględnieniu  wszystkich  okoliczności  prawnych  lub  faktycznych  umożliwiają

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art.  4

pkt. 4  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z

późn. zm.).

W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  dokument

ten składa każdy z Wykonawców.

b) Jeżeli Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

Zamawiający zwróci  się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający,
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oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności  wpływ

powiązań,  o  których  mowa   w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Pzp,  istniejących  między

przedsiębiorcami,  na  ich  zachowania  w postępowaniu  oraz  przestrzegania  zasady

uczciwej  konkurencji.  Zamawiający wyklucza z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej.     

3.  Ponadto  na  podstawie  art.  24  ust.  2a  Pzp.  Zamawiający  wyklucza

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcę,  który  w  okresie  3  lat  przed

wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,

w  szczególności,  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania

lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,

co  Zamawiający  jest  wstanie  wskazać  za  pomocą  dowolnych  środków  dowodowych.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,  który

udowodni,  że  podjął  konkretne  środki  techniczne,  organizacyjne

i  kadrowe,  które  mają  zapobiec  zawinionemu  i  poważnemu  naruszaniu  obowiązków

zawodowych  w  przyszłości  oraz  naprawił  szkody  powstałe  w  wyniku  naruszenia

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.   

5.  Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 3) SIWZ

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

zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

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

zdrowotne albo 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.  Jeżeli  w  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby lub  w kraju,  w którym Wykonawca  ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się  dokumentów wskazanych w ust.  5,

zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym oświadczenie,  w którym określa się  także

osoby  uprawnione  do  reprezentacji  Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio   kraju,  w którym Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub

notariuszem–  wystawione  odpowiednio  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem
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terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 5 lit. a, SIWZ) i nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust.

5 lit. b SIWZ).

7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp – określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w

Rozdziale  V  ust.  1  pkt  1)  lit.  c  SIWZ  –  polega  na  zasobach  innych  podmiotów, na

zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  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

wykonywaniu zamówienia-oryginał dokumentu.

8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp określonych w Rozdziale  V  ust.  1  pkt  1)  lit.  a,  b,  c,  d  SIWZ-  polega  na

zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a

podmioty  te  będą  brały  udział w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający  żąda

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w  Rozdziale

VI ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt 1)- 2) SIWZ wraz z zobowiązaniem o oddaniu do dyspozycji

niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

9. Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów

zgodnie z art. 26 ust. 2b,  odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego

powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba,  że  za  nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w  przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  ust.  6 kopie  dokumentów  dotyczących

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę lub te podmioty.

11.  Dokumenty  są  składane  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z

oryginałem przez Wykonawcę.

12.Wszystkie  wymagane  dokumenty  powinny  być  sporządzone  w  języku  polskim,  na

maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

13.  W  zakresie  nie  uregulowanym  niniejszą  SIWZ  mają  zastosowanie  przepisy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
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kursu  złotego  w  stosunku  do  euro,  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

ROZDZIAŁ  VII.  WYKONAWCY  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCY  SIĘ  O

ZAMÓWIENIE .

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą  solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie

zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę

pisemną;  fakt  ustanowienia  Pełnomocnika musi  wynikać z załączonych do oferty

dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5) jeżeli  oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum)

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy

żądać  przedstawienia  w  określonym  terminie  umowy  regulującej  współpracę  tych

Wykonawców.

Uwaga:  Uczestnikami  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,

Wykonawcami  w rozumieniu  art. 2 pkt. 11 Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których

udział  w  postępowaniu  traktowany  jest  jako  wspólne  ubieganie  się  o  udzielenie

zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp. 

ROZDZIAŁ  VIII.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz

informacje przekazywane będą w formie: 

• pisemnej na adres wskazany w Rozdziale I.

• faksem (nr 29 643 20 93)  
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•drogą elektroniczną (adresy: awierzba@rzekun.net), 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2.Postępowanie  odbywa  się  w  języku  polskim,  w  związku  z  czym  wszelkie  pisma,

dokumenty,  oświadczenia  składane  w  trakcie  postępowania  między  Zamawiającym,

a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub

elektronicznie  –  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich

otrzymania. 

4.Wykonawca  może  zwrócić  się  (pisemnie,  faksem,  e-mailem)  do  Zamawiającego

o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, 

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) znak postępowania – FPZ.271.10.2016

5.SIWZ została opublikowana na stronie: www.rzekun.pl, zakładka ,,przetargi" oraz można

ją  także  odebrać  w  siedzibie  Zamawiającego  Urząd  Gminy  w  Rzekuniu

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 103. 

6.Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

7.P. Agnieszkę Chełstowską - Wierzba tel. 29 761 73 01 wew. 149  fax. 29 643 20 93

w sprawach SIWZ e-mail: awierzba@rzekun.net

8.  Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do czwartku w godzinach

od 800 do 1500 oraz w piątek w godzinach od 800 do 1200 w siedzibie Zamawiającego.

9. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ

a)  Wykonawcy mogą   złożyć  wniosek  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ

wyłącznie  na  piśmie,  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa

wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.),

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa pod lit a. lub dotyczy udzielonych

wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawi  wniosek  bez

rozpoznania,

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o

którym mowa pod lit. a.

d) treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,
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bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp),

e) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ  IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1.Nie jest wymagane.

ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia

składania ofert włącznie.

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. 

3.Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.Opakowanie i adresowanie oferty:

1)  Ofertę  stanowi  wypełniony  formularz  OFERTA  z  załączonymi  wymaganymi

oświadczeniami i dokumentami. 

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

zaadresowanym i opisanym.

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

OFERTA NA „Zakup  samochodu gaśniczego dla OSP Borawe”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

10.03.2016     r.     godz.   11:15   

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)osobę/osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy/Wykonawców  w

obrocie  prawnym  zgodnie  z  danymi  ujawnionymi  w  KRS  –  rejestrze

przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
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2)w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  ofertę

podpisuje  osoba  umocowana  do  tej  czynności  prawnej,  co  powinno  wynikać  z

dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)  osobę/osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy/Wykonawców

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców

albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje

osoba  umocowana  do  tej  czynności  prawnej,  co  powinno  wynikać

z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

4.Tajemnica przedsiębiorstwa:

1)  jeżeli  według Wykonawcy oferta  będzie  zawierała  informacje  objęte  tajemnicą  jego

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  16 kwietnia  1993r.  o zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  153,  poz. 1503  z  późn.  zm.),  muszą

być  oznaczone  klauzulą  NIE  UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zaleca  się  umieścić  takie  dokumenty  na  końcu  oferty  (ostatnie  strony  w  ofercie

lub osobno),

2)  zastrzeżenie  informacji,  danych,  dokumentów  lub  oświadczeń  nie  stanowiących

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje

ich odtajnienie.

3)  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji  i  dokumentów,  których  jawność  wynika

z innych aktów   prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

4)  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tejemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  poźniej

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

UWAGA:  W przypadku zastrzeżenia  informacji  stanowiącej  tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykonawca  przedstawia  wyczerpujące  uzasadnienie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  już

w momencie jej zastrzeżenia. Zamawiający podejmie oficjalną i jawną decyzję w trakcie

postępowania,  w  której  wskaże  czy  Zamawiający  uzna  elementy  zastrzeżone  jako

tajemnicę przedsiębiorstwa, czy nie.  
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5. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Oferta musi być sporządzona:

•w języku polskim, 

•w formie pisemnej.

Zaleca się, aby:

•ewentualne  poprawki  i  skreślenia  lub  zmiany  w  tekście  oferty  (i w załącznikach

do oferty)  były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

lub posiadającą Pełnomocnictwo,

•każda  zapisana  strona  oferty  (wraz  z  załącznikami  do  oferty)  była  parafowana

i oznaczona kolejnymi numerami,

•kartki  oferty  były  trwale  spięte  (z  zastrzeżeniem,  że  część  stanowiąca  tajemnicę

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

•oferta  została  opracowana  zgodnie  ze  wzorem  załączonym  do  specyfikacji

(wzór stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ).

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

wątpliwości co do jej oryginalności.

7. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert

zmienić lub wycofać ofertę,

b)  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  należy  pisemnie  powiadomić

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,

c)  pismo należy złożyć  zgodnie  z  opisem podanym w ust.  1  oznaczając  odpowiednio

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8.  Ofertę  złożoną  po  terminie  składania  ofert  Zamawiający  zwróci  niezwłocznie
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Wykonawcy.

ROZDZIAŁ  XII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA

OFERT.

1. Oferty należy przesłać/składać w siedzibie zamawiającego 

Urząd Gminy w Rzekuniu 

ul. Kościuszki 33,

07-411 Rzekuń

pokój nr 103

do dnia 10.03.2016 r. do godz. 11 00

1.Miejsce otwarcia ofert.

Urząd Gminy w Rzekuniu 

ul. Kościuszki 33,

07-411 Rzekuń

pokój nr  208, II piętro. 

dnia 10.03.2016 r. o godz. 11 15.

2.Wykonawcy  mogą  być  obecni  przy  otwieraniu  ofert.  Zainteresowani  udziałem

w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 11:15 w Urząd Gminy w

Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 208 II piętro dnia 10.03.2016 r.

3.Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy)  oraz adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5.Informacje,  o  których mowa w ust.  4  i  5  przekazuje się  niezwłocznie Wykonawcom,

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA –  za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  do

Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.  Cena oferty jest  ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być

podana w PLN cyfrowo  i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2.  Cena  ryczałtowa  oferty  brutto  jest  ceną  ostateczną  obejmującą  wszystkie  koszty  i

składniki  związane z realizacją  zamówienia,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

oraz SIWZ w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3. Cena oferty jest jednocześnie ceną umowną. 

4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

5.Cena  brutto  oferty  musi  być  podana  cyfrowo  i  słownie,  wyrażona  w  złotych  

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art.

87 ustawy Pzp.

7. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE

SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena – 90 pkt

b) Okres gwarancji – 10 pkt.

2.Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

3.Opis kryterium „Cena (cena ofertowa brutto).

a)  Kryterium  „Cena”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  ofertowej  brutto  za

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt.1 Formularz Oferty.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

C =
C min
C o

x 90 pkt

gdzie:      C min
–  cena  (cena  ofertowa  brutto)  oferty
najtańszej 

C o 
– cena  (cena  ofertowa  brutto)  oferty
ocenianej
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5.Opis kryterium „Okres gwarancji”

a) Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu

gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 3. Formularza Oferty.

6.Najkrótszy  możliwy  okres  gwarancji  wymagany  przez  Zamawiającego:

12 miesiące.

7.Najdłuższy  możliwy  okres  gwarancji  uwzględniony  do  oceny  ofert:

14 miesięcy. 

8. Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 14 miesięcy do oceny ofert

zostanie przyjęty okres 14 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.

9. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (14 miesięcy) – otrzymuje 10 pkt -

maksymalną liczbę punktów ,

10. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres (12 miesiące) – otrzymuje 0 pkt.

11. W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, wszyscy

otrzymują  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostali  Wykonawcy  (tj.  Wykonawcy,  którzy

zaproponowali  wartość  pośrednia,  pomiędzy  wartością  najkorzystniejszą  a  najmniej

korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. Wzoru:

O =
O o. 

O max.
x 10 pkt

gdzie: O o. -  okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

O max. -  najdłuższy możliwy okres gwarancji (14 miesięcy)
 

12. UWAGA:

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia.

13.  W  tych  kryteriach  łącznie  można  uzyskać  maksymalnie  100  punktów.  Przyznane

punkty  zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

14. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + O

Gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

O – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres Gwarancji”
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15.  Oferta,  która  otrzyma  łącznie  największą  liczbę  punktów  zostanie  uznana  za

najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych

punktów. Realizacja zamówień zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska

największą liczbę punktów.

16. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

-  jest  niezgodna  z  ustawą  lub  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87.ust. 2 pkt 3 Pzp,

-  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

-  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu

o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

-  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na

poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust .2 pkt 3, Pzp

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

17. Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu:

1) Zamawiający unieważni przetarg zgodnie z art. 93 Pzp. 

2) Ocena ofert w kontekście rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 Pzp.

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY

ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

b)  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne

i prawne,

c)  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie

internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze

najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę)  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo

miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, których ofertę wybrano, oraz uzasadnienie

jej  wyboru i  nazwy (firmy)  albo imiona i  nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania

i  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób

określony w art. 94 ustawy Pzp.

4.  W przypadku Wykonawców występujących  wspólnie,  przed dniem zawarcia  umowy

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  dostarczona  będzie  Zamawiającemu  umowa

regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy

na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

7. Jeżeli Wykonawca,  którego   oferta   została  wybrana, uchyla się   od   zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

ROZDZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.Od  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  jako  najkorzystniejsza,  wymagane

będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w

wysokości 10% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez Wykonawcę.

2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  jest  w  jednej  lub  kilku

następujących formach:

a)  w  pieniądzu:  przelewem  na  konto  banku  Bank  Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej nr   69 8923 0008 0124 2371 2012 0007.

b)  w  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
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c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, późn. zm.) 

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

ROZDZIAŁ  XVII.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE

ZOSTANĄ WPROWADZONE   DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

1.Zamawiający w przypadku wskazania w formularzu ofertowym podwykonawcy, zażąda

do akceptacji wzoru umowy Wykonawcy z podwykonawcą,

2.Na  dzień  podpisania  umowy  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu,  gwarancję

zabezpieczającą umowę  w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez

Wykonawcę oraz wypełniony i podpisany załącznik nr 1 wzoru umowy. 

3.Wykonawca, przy opracowaniu oferty,  zobowiązany jest  do uwzględnienia wszystkich

kosztów związanych z realizacją przedmiotowej umowy. 

4.Zapłata  za  wykonane  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  po  protokolarnym  odbiorze

pojazdu  na  podstawie faktury  VAT  w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  jej  przez

Zamawiającego.

5.Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych

zawartych w ofercie.

6.  O miejscu i  terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Wzór

umowy stanowi Załącznik nr 5  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.  Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  (konsorcjum)

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  Zamawiający może  przed  zawarciem umowy

żądać  przedstawienia  w  określonym  terminie  umowy  regulującej  współpracę  tych

Wykonawców.

8.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy,  wymagają  aneksu

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.  W szczególności dopuszczalne są zmiany:

a)  korzystne  dla  zamawiającego  w  tym,  przewidujące  niższą  cenę  udzielonego

21



zamówienia  niż  wynikająca  z  treści  oferty  bądź  szerszy  zakres  zobowiązania  lub

kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikałoby to z treści oferty sposób zapłaty za

udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w

większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty,

b) zmian zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, w przypadku takiej

konieczności,

c)  przewidujące  dłuższy  termin  wykonania  zamówienia  na  skutek  obiektywnych

okoliczności, których nie można było przewidzieć,

10. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę,  jednocześnie  nie  stanowią  one  zobowiązania  Zamawiającego   na  ich

wprowadzenie.     

ROZDZIAŁ  XVIII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcom oraz innym osobom mającym interes prawny przysługuje Odwołanie.

Środki ochrony prawnej określa Dział VI Prawa zamówień publicznych.   

ROZDZIAŁ XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji  mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są załączniki.

3.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

4.Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielenia  zamówień  uzupełniających,

o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. 

8.Adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres, numer telefonu i faksu  oraz adres

poczty elektronicznej i adres internetowy zostały wskazane w Rozdziale I.  SIWZ.

9.Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów  udziału w postępowaniu.

11.Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp., art. 36 ust. 2 pkt 9 

Pzp.
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12.Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia.

13.Zamawiający w przypadku zamówień na roboty budowlane:

1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

których niespełnienie  spowoduje  zgłoszenie  przez Zamawiającego odpowiednio  zastrzeżeń lub

sprzeciwu,  jeżeli  Zamawiający  określa  takie  warunki

- nie dotyczy.

2)  Informacje  o  umowach  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy

lub  usługi,  które  z  uwagi  na  wartość  lub  przedmiot  tych  dostaw  lub  usług  nie  podlegają

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu,  jeżeli  Zamawiający określa takie informacje – nie

dotyczy.

14.Procentową  wartość  ostatniej  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy  w  sprawie

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a

ust. 3. Pzp.-  nie dotyczy.

XX. WARUNKI POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCY we wzorze umowy.

XXI. UDZIAŁ W REALIZACJI I ZMIANA PODWYKONAWCY-           

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2.  Zamawiający,  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  podwykonawcy,  określił

wymagania dotyczące umowy o podwykonawcy we wzorze umowy, stanowiącej załącznik

do SIWZ. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie

zamierza  powierzyć  podwykonawcy  lub  podania  przez  Wykonawcę  nazw  (firm)

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych

w  art.  26  ust.  2  b  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawo zamówień

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa  w  art.  22  ust.  1  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  jest  obowiązany

wykazać  Zamawiającemu  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia.     

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Numer 1.Wzór formularza ofertowego.

Numer 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Numer 3.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 

Numer 4.Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

Numer 5.Wzór umowy.

Zatwierdzam, dn 02.03.2016r.

                                                  Wójt
Stanisław Godzina 
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FPZ. 271.10.2016

.................................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:
…........................................................................................................................................

Adres:
…........................................................................................................................................

Numer REGON:......................... Numer NIP ..................................................               

e-mail:........................   tel:.................................... fax…………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

,,Zakup  samochodu gaśniczego dla OSP Borawe”

1.Oferuję całość wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, za cenę:

2.Cena netto: ….........................................................................zł

Słownie złotych..........................................................................

VAT:      %…..................................................................  zł

Cena brutto: …......................................................................... zł

Słownie złotych...........................................................................  

3. Termin: 21.03.2016 r. 

4.Udzielimy  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonywane  przez  siebie  dostawę  na  okres:

………………..(wyrażony w liczbie  miesięcy)

5.Warunki  płatności:  Zapłata  za  wykonane  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  po
protokolarnym odbiorze pojazdu na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od
dnia otrzymania jej przez Zamawiającego.

6.Zobowiązuję  się  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania   10  %
umowy w  formie:..................................................  

7.Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany  w
SIWZ.

8.Oświadczam, że spełniam wymagania minimalne opisu przedmiotu zamówienia,
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potwierdzam wymagania:TAK/NIE lub propozycja............................................

9.Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę  do nich uwag.

10.Oświadczam,  że  uważam  się  za  związanego  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany

w SIWZ.

11.Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę  do nich uwag.

12.Akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami

określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  miejscu  i  terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

13.Informuję,  że  zamierzamy/nie  zamierzamy powierzyć  wykonanie  części  zamówienia

podwykonawcy:

1) Zakres prac powierzonych podwykonawcy........................................................... 

2)  Nazwa  (firm)  podwykonawców,....................................................  na  których  zasoby

Wykonawca powołuje się za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  22 ust. 1. Jeżeli

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. a, b, c, d SIWZ- polega na zasobach innych

podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te  będą

brały  udział w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający  żąda  przedstawienia w

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w  Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1)

oraz ust. 2 pkt 1)- 2) SIWZ wraz z zobowiązaniem o oddaniu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z art. 26

ust. 2e Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26

ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

14.Oświadczam,  iż  informacje  i  dokumenty  zawarte  na  stronach  nr

od  ____  do  ____  -  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

15.Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.

16.Nazwisko i imię …………………………………………………………

Stanowisko ………………………………………………………………

Telefon……………………….  Fax…………………………………….
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17.Zakres

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

18.Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

19.Na potwierdzenie  spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………..

20.Zastrzeżenia  Wykonawcy.

21.Niżej  wymienione  dokumenty  składające  się  na  ofertę  nie  mogą  być  ogólnie

udostępnione………………………………………………………………………………

22.Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………dn.                                                     …………………………………..

/ podpis i pieczęć Wykonawcy/
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Załącznik nr 2 do SIWZ

 FPZ. 271.10.2016

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

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:
…........................................................................................................................................

Adres:
…........................................................................................................................................

Numer REGON:.........................              Numer NIP ..................................................

e-mail:............................. tel:.............................fax.........................................

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup  samochodu gaśniczego dla OSP Borawe”

1. Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi określone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164),  a w szczególności:
•posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
•posiadam wiedzę i doświadczenie,
•dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania
zamówienia,
•znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

       Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające  prawdziwość  każdej  z  kwestii  zawartych  w  oświadczeniu.  Wszystkie
podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. 

Rzekuń, dn…………..
…………………………………..

  / podpis i pieczęć Wykonawcy/
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Załącznik nr 3 do SIWZ

 FPZ. 271.10.2015

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

  pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 

Nazwa Wykonawcy:
…........................................................................................................................................

Adres:
…........................................................................................................................................

Numer REGON:.........................              Numer NIP ..................................................

e-mail:.............................                   tel:...............................fax............................

w przetargu nieograniczonym na: 

 

„Zakup  samochodu gaśniczego dla OSP Borawe”

 

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).

Rzekuń, dn......................

                                                                                 …..................................................

                                                                                                / podpis i pieczęć Wykonawcy/

................................................                                                             
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Załącznik Nr  4 do SIWZ 

  FPZ. 271.10.2016 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

1.Niniejszym  oświadczam,  że  biorąc  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Zakup   samochodu

gaśniczego dla OSP Borawe”

Należę/nie należę* do grupy kapitałowej   w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm):

Lista grupy kapitałowej:

1.  …...........................................................

2.  …...........................................................

3.   …..........................................................

4.   ….......................................................... 

*skreślić niewłaściwe

Rzekuń, dn......................

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

                                                                                                             / podpis i pieczęć Wykonawcy/       
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Załącznik nr 5

Wzór 

U M O W A  …....../2016

Nr FPZ.272......2016

zawarta w dniu …................2016 r. w Rzekuniu pomiędzy: 

1.Gminą Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, przy  ul. Kościuszki 33, 07-411

Rzekuń, NIP 758-214-17-29, REGON 550667959, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

 reprezentowaną przez: 

Stanisława Godzinę – Wójta Gminy Rzekuń,

przy kontrasygnacie:

Moniki Teresy Michalskiej – Skarbnika Gminy Rzekuń,

a

2.…......................................................................................................., 

NIP.......................REGON........................zwany w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

….......................................- ........................

..........................................-..........................

  

w  realizacji  zamówienia  publicznego  udzielonego  w  trybie  art.  39  ustawy  z  dnia  29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na „Zakup

samochodu gaśniczego dla OSP Borawe”

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1.WYKONAWCA zobowiązuje się  przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność i wydać mu

1  sztukę   używanego,  sprawnego  technicznie,  bezwypadkowego   samochodu

pożarniczego  marki ……  typ….. rodzaj ……zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i

załącznikiem nr 1 do umowy. 

2.Wykonawca  obowiązany  jest  do  wcześniejszego  informowania  Zamawiającego  o

ewentualnych zagrożeniach i opóźnieniach.
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3.ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w

§ 2 ust. 1, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 4.

§ 2.   

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1.Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę

brutto  ...........................  zł  (słownie:.......................................................),  łącznie  z

podatkiem VAT  zgodnie z przedstawioną ofertą  w tym ... % VAT tj. ...............zł..(słownie

…..........................................................................................).

2. Wraz z fakturą Wykonawca składa oświadczenie następującej treści: ,,Oświadczam, że

w  realizacji  inwestycji  uczestniczyli  następujący  podwykonawcy  …........i  dalsi

podwykonawcy, wszystkie roszczenia finansowe związane z realizacją inwestycji zostały

zaspokojone przed dniem złożenia faktury”.

3.Rozliczenie  wynagrodzenia  nastąpi  po  dokonaniu  odbioru  końcowego  przedmiotu

umowy bez wad (protokół zdawczo-odbiorczy) i przedstawieniu faktury.

4.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne jest na rachunek wykonawcy w

banku  ......................................w  terminie  30  dni  od  otrzymania  faktury  przez

Zamawiającego.

§ 3.  

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.WYKONAWCA zobowiązuje  się  wydać  przedmiot  umowy  w   terminie  

do 21 marca 2016r.

2.Termin  realizacji  umowy  zostaje  zachowany  jeżeli  odbiór   odbędzie  

się w terminie, o którym mowa powyżej.

3.Potwierdzeniem  wydania  przedmiotu  umowy  w  terminie,  jest  protokół  odbioru

faktycznego.

§ 4. 

ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY I FAKTYCZNY,

SZKOLENIE I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1.Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego z wyprzedzeniem o dacie, od której

samochód będzie gotowy do odbioru techniczno jakościowego i faktycznego. 

2. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu .  

3.Odbiór  techniczno-jakościowy  samochodu  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego
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w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4.W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  techniczno-jakościowego  usterek,

wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na

wolny od usterek.  W takim przypadku zostanie  sporządzony protokół  o  stwierdzonych

usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego podpisany przez

obie strony. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości

odstąpienia od umowy.  

5.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony

do  odbioru  przedmiot  umowy  nie  odpowiada  warunkom  koniecznym  zawartym  w

specyfikacji technicznej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od specyfikacji technicznej,

w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zapis ten nie narusza

postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy. 

6.Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  dostawy  samochodu

pożarniczego innego niż samochód fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. 

7.Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  ogólnie  złego  stanu

technicznego samochodu strażackiego.

8.Odbioru  techniczno-jakościowego  dokona  2  przedstawicieli  Zamawiającego   oraz  2

przedstawicieli użytkownika, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.  

9.Wydanie  samochodu  nastąpi  po  podpisaniu  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  przez

komisję jak wyżej. 

§ 5.  

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim – szt. 2.

2)  książkę  gwarancyjną  w  języku  polskim,  z  zapisami  zgodnymi  z  postanowieniami

niniejszej umowy.

3) dokumentację niezbędną do rejestrowania/przerejestrowania samochodu.

§ 6.  

GWARANCJA I SERWIS

1.WYKONAWCA  udziela  ZAMAWIAJĄCEMU  na  przedmiot  umowy  ........   miesięcy

gwarancji  oraz   rękojmi.  Okres  gwarancji  i  rękojmi  liczy  się  od  dnia  protokólarnego
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przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Wszystkie przeglądy podwozia  wymagane w warunkach gwarancji wykonywane są na

koszt WYKONAWCY.

3.W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  wszystkie  naprawy  gwarancyjne  samochodu

przeprowadzone będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przez  wskazany przez Wykonawcę

serwis na koszt WYKONAWCY  w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego

zgłoszenia.

Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni

ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach

wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Strony dopuszczają zgłoszenie  usterki w

formie faxu.

4.Okres  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas  od  momentu  zgłoszenia  samochodu  do

naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.

5.W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji  i  rękojmi konieczności  przemieszczenia

samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w

siedzibie  ZAMAWIAJĄCEGO,  przemieszczania  pojazdu  dokonuje  się  na  koszt

WYKONAWCY. 

6.Zamawiający po okresie gwarancji może zlecać serwis samochodu dowolnie wybranej

firmie. 

§ 7.  

KARY UMOWNE

1.Jeżeli  WYKONAWCA,  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada,  dopuści  

się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną                             w

wysokości  0,3% wartości  przedmiotu  umowy dostarczonego  ze  zwłoką,   jednakże nie

więcej niż 10%, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na

kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

2.Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości  10% wynagrodzenia,  o

którym mowa w § 2 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nie

leżących po stronie Wykonawcy. 

3.Jeżeli  opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie ZAMAWIAJĄCY

ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej.

4.W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie  będzie  zobowiązany zwrócić  WYKONAWCY

kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową.
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5.Odstąpienie od  umowy wymaga,  pod rygorem nieważności,  formy pisemnej  poprzez

złożenie oświadczenia drugiej stronie.    

6.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  WYKONAWCĘ,  z  przyczyn  leżących  

po  jego  stronie,  obowiązany  jest  zapłacić  ZAMAWIAJĄCEMU  karę  umowną  

w wysokości 10% wartości umowy. 

7.W  przypadku,  gdy  WYKONAWCA  nie  dokona  naprawy  samochodu  w  terminie

określonym w § 6 ust. 3, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień zwłoki

w wysokości 0,15 % wartości samochodu, którego naprawa dotyczy, na podstawie noty

obciążającej  wystawianej  przez  ZAMAWIAJĄCEGO,  na  kwotę  zgodną  z  warunkami

niniejszej umowy.

8.W  przypadku,  gdy  wysokość  poniesionej  szkody  przewyższa  wysokość  kar

zastrzeżonych  w  umowie  ZAMAWIAJĄCY  może  żądać  odszkodowania  na  zasadach

ogólnych w wysokości  odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

9.Jeżeli  ZAMAWIAJĄCY  opóźni  termin  dokonania  zapłaty  za  fakturę,  zapłaci

WYKONAWCY odsetki  ustawowe od kwot nie zapłaconych w terminie, za każdy dzień

zwłoki,  na  podstawie  noty  obciążeniowej  wystawianej  przez  WYKONAWCĘ,  na  kwotę

zgodną  z warunkami niniejszej umowy.

10.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar  umownych bezpośrednio z faktury za

wykonaną dostawę.

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości

10 %  wynagrodzenia umownego brutto, tj. ............zł. w formie......................., 

2. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia

zostanie  zwrócona  lub  zwolniona  w  ciągu  30  dni  po  ostatecznym,

bezusterkowym odbiorze dostawy, a pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia

zostanie  zatrzymana  w  celu  pokrycia  ewentualnych  roszczeń  w  ramach

rękojmi   za  wady  i  zostanie  zwrócone  w  ciągu  15  dni  po  upływie  okresu

rękojmi.

3.  Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia.

4. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  bądź

nienależytego  wykonania umowy.
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5. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w §

3 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie

na dzień podpisania aneksu. 

§ 9. 

Umowy o podwykonawstwo 

1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostawy

lub  dostaw  podwykonawcom  pod  warunkiem,  że  posiadają  oni  kwalifikacje  do ich

wykonania. 

2.Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców

lub w celu sprawnego wykonania dostawy i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca

oświadcza  iż  zatrudni  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  że  podwykonawcom

zostanie powierzony następujący zakres prac:

nazwa  podwykonawcy  (NIP  ….)  ………….  zakres  prac  powierzonych  do  wykonania

podwykonawcy……………...

3.Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na

podwykonawcę,  który  będzie  uczestniczył  w  realizacji  przedmiotu  umowy.  Wraz  z

wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

4.Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów

potwierdzających  kwalifikacje  podwykonawcy.  Zamawiający  wyznacza  termin

na dostarczenie powyższych dokumentów. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni.

5.Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  wniosku  może  zgłosić  sprzeciw  lub

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z

podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania dostawy określonych w umowie nie

zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń,  uważa  się,  że  wyraził  zgodę  na  zawarcie

umowy.

7.Umowa  pomiędzy  Wykonawcą,  a  podwykonawcą  powinna  być  zawarta  w  formie

pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  dostawy  Podwykonawcy,
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Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z

Podwykonawcą,  które  nie  mogą  być  późniejsze  niż  termin  złożenia  faktury  przez

Wykonawcę Zamawiającemu.  

9.Ostateczne  rozliczenie  finansowe  pomiędzy  Wykonawcą  a  Podwykonawcą  musi

nastąpić przed rozliczeniem między Zamawiającym a Wykonawcą. Dowód  rozliczenia z

Podwykonawcą,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu.  Zamawiający  dokona

potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

10.W  przypadku  nie  przedstawienia  przez  Wykonawcę  rozliczenia  z  podwykonawcą.

Wykonawca  wyraża  zgodę  na  wstrzymanie  jego  wypłaty  do  czasu  rozliczenia

z  podwykonawcą,  albo  też  dokona  cesji  wierzytelności  z  tytułu  należności

z  wykonania  niniejszej  umowy  na  rzecz  podywkonawcy  do  wysokości  należności

podwykonawcy.    

11.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

12.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10.  

Zmiana umowy

1.W szczególności dopuszczalne są zmiany:

a)  korzystne  dla  zamawiającego  w  tym,  przewidujące  niższą  cenę  udzielonego

zamówienia  niż  wynikająca  z  treści  oferty  bądź  szerszy  zakres  zobowiązania  lub

kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikałoby to z treści oferty sposób zapłaty za

udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w

większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty,

b) zmian zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, w przypadku takiej

konieczności,

c)  przewidujące  dłuższy  termin  wykonania  zamówienia  na  skutek  obiektywnych

okoliczności, których nie można było przewidzieć.

2.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę,  jednocześnie  nie  stanowią  one  zobowiązania  Zamawiającego   na  ich

wprowadzenie.  
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§ 11.  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1.Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji

niniejszej  umowy  poddają  się  rozstrzygnięciu  sporu  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby

ZAMAWIAJĄCEGO.  

2.W  sprawach  nie  objętych  umową  będą  miały  zastosowanie  odpowiednie  przepisy

polskiego kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 12.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2.Dokonanie zmian w niniejszej umowie wymaga podpisania aneksu.  

3.Umowę sporządzono w  4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze

stron.

       WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU

Podstawowe wymagania minimalne dla samochodu ratowniczo-gaśniczego
 

  

Lp. Wyszczególnienie Wymagania
minimalne

Potwierdzenie
wymagań
TAK/NIE 
lub propozycja

I Kabina i podwozie x x

1.1 spełnia  wymagania  polskich  przepisów  o  ruchu
drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących
pojazdów  uprzywilejowanych  zgodnie  z  Ustawą
,,Prawo ruchu drogowym"

1.2 siedzenia skrzynkowe, uchylne, plastikowe

1.3 samochód – kolor czerwony

1.4 jednomodułowa,  czterodrzwiowa.  min.  6  osób  z
szybami opuszczanymi automatycznie

1.5 kabina podnoszona hydraulicznie

1.6 wspomaganie kierownicy

1.7 izolacja cieplna ścian, sufitu i podłogi

1.8 podłoga  w  przedziale  załogi  wykończona  blachą
antypoślizgową

1.9 4 uchwyty do aparatów ODO typu jednobutlowego

1.10 pod  siedzeniami  miejsce  na  drobny  sprzęt  i
narzędzia

1.11 stopnie wykonane z kratownicy antypoślizgowej

1.12 ogrzewanie kabiny załogi zależne od pracy silnika

1.13 oświetlenie wewnętrzne kabiny LED

1.14 niezależne oświetlenie robocze dla dowódcy

II Silnik x x

2.1 silnik wysokoprężny, turbo doładowany o mocy min.
220 KM (diesel)

min. 220 
KM

III Skrzynia biegów x x

3.1 automatyczna
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3.2 napęd  4x2 z blokadą mostu plus rzutniki 
antypoślizgowe

IV Wyposażenie dodatkowe x x

4.1 sygnalizacja dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego 

4.2 modulator dźwięków wraz z manipulatorem

4.3 zestaw rozgłoszeniowy

4.4 sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego

4.5 belka  świetlna  ostrzegawcza  z  napisem STRAŻ w
technologii LED

4.6 zestaw  lamp  naprzemiennych  zderzakowych   w
technologii LED

4.7 zestaw lamp   naprzemiennych na tylnej zabudowie
pojazdu w technologii LED

4.8 lampa ostrzegawcza LED na tylnej zabudowie 

4.9 zestaw lamp błyskowych barwy pomarańczowej na
tylnej zabudowie pojazdu

4.10 dodatkowe sygnały dźwiękowe, pneumatyczne

4.11 osłony  lamp  ostrzegawczych  z  blachy
kwasoodpornej

4.12 osłony oświetlenia pojazdu  z blachy kwasoodpornej

4.13 zdalnie sterowana wyciągarka elektryczna o uciągu
15000lbs

4.14 pneumatycznie  podnoszony  maszt  oświetleniowy
wraz  z  ruchomą  głowicą  wyposażoną  w  dwie
najaśnice  LED  z  funkcją  sterowania  obrotem
najaśnic z poziomu ziemi

4.15 manipulator  dodatkowy  do  radiostacji  przewoźnej
zainstalowany w przedziale autopompy

4.16 zestaw nagłośnienia kabiny

4.17 kongur ochronny płaszczyzny czołowej wykonany z
rury  kwasoodpornej  wraz  z  4  lampami
dalekosiężnymi

4.18 złącze  podtrzymania  powietrza  w  układzie
pneumatycznym pojazdu

4.19 dodatkowe halogeny dalekosiężne zainstalowane w
osłonie przeciwsłonecznej podszybia

4.20 oświetlenie  robocze  pola  pracy  wokół  pojazdu  w
technologii LED

4.21 oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi, 
nazwa jednostki, herbem według wskazań 
zamawiającego
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4.22 oznakowanie refleksyjne pojazdu,

4.23 komplet linni ssawnej

V Zabudowa x x

5.1 oryginalna zabudowa pożarnicza

5.2 konstrukcja  wykonana  z  profili  aluminiowych
zamkniętych

5.3 poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej

5.4 skrytki sprzętowe na bokach pojazdu, kryte żaluzją
aluminiową  oraz  jeden  z  tyłu  zabezpieczający
autopompą

5.5 schowki otwierane z możliwością wykorzystania jako
podesty robocze

5.6 żaluzje  aluminiowe  pyło  –  i  wodoszczelne,  z
uszczelkami bocznymi, ze wspomaganiem otwarcia i
systemem wykluczającym samoczynne opadanie

5.7 konstrukcja  skrytek  zapewniająca  odprowadzanie
wody z ich wnętrza,

5.8 przegrody na węże tłoczne W52 i W75

5.9 dach pojazdu użytkowy wyłożony blacha aluminiową
łezkową

5.10 na dachu uchwyty na drabinę

5.11 na dachu skrzynia aluminiowa na sprzęt

5.12 balustrada  ochronna  wykonana  jako  jednolita
nierozłączna część z nadbudową

5.13 z tyłu  nadwozia  nierdzewna drabina  wejściowa na
dach, kogut, sygnał cofania z lampą sygnalizacyjną 

VI Instalacja wodno-pianowa: x x

6.1 autopompa  napędzana  przez  przystawkę  wyjścia
mocny o wydajności 4800l/min.

6.2 niezależne ogrzewanie przedziału autopompy

6.3 zbiornik  wodny  2700  l  z  falochronami  i  włazem
rewizyjnym,  z  tworzywa sztucznego konserwowany
obustronne lakierem

6.4 zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250l

6.5 automatyczny moduł zasysania wody

6.6 zbiornik  wyposażony  w  instalacje  napełniania  z
hydrantu jeden króciec W75

6.7 zbiornik  wyposażony  w  instalację  przelewową  z
możliwością grawitacyjnego opróżniania 

6.8 instalacja zalewania zbiornika przez autopompę
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6.9 dwie linie ssawne zakończone nasadami

6.10 instalacja  tłoczna  (wodna)  autopompy  4xW75,
1xW52,

6.11 linia  szybkiego  natarcia  na  elektrycznym  zwijadle
wraz z wężem wysokociśnieniowym o długości ok 40
m zakończona prądownicą wodną W25 Turbo

6.12 instalacja podawania piany

6.13 przedział  autopompy  powinien  posiadać  tablicę  z
manometrem,  elektrycznym  wskaźnikiem  poziomu
wody,  elektronicznym  wskaźnikiem  środka
pianotwórczego,  wyłącznikiem  silnika  pojazdu
,,STOP”, regulatorem obrotów silnika, manometrem
ciśnienia wody

VII Instalacja elektryczna x x

7.1 instalacja  24V  wyposażona  w  wyłącznik  główny
umiejscowiony w kabinie załogi

7.2 oświetlenie  schowków  wewnętrzne  w  technologii
LED, włączana z kabiny załogi

7.3 sygnalizacja otwarcia skrytek w kabinie kierowcy

7.4 sygnał  cofania  z  białą  lampą  oraz  sygnałem
dźwiękowym

7.5 lampy obrysowe i boczne

7.6 złącze do ładowania akumulatorów podczas postoju
pojazdu 

VIII Wymagania dodatkowe x x

8.1 samochód używany. rok produkcji od 1998 r.

8.2 przebieg do 70.000 km

8.3 urządzenia  świetlne  błyskowe  oraz  sygnały
dźwiękowe  powinny  spełniać  wymagania
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
31.12.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych
pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego
wyposażenia (Dz.U.z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn.
zm.)

8.4 wszystkie  napisy  ostrzegawcze,  informacyjne  oraz
instrukcje  obsługi  umieszczone  na  zabudowie
powinny być wykonane w języku polskim

IX Pozostałe wyposażenie i wymagania x x

9.1 instrukcja obsługi samochodu w języku polskim

9.2 samochód zarejestrowany i ubezpieczony na terenie 
kraju

9.3 gaśnica, apteczka samochodowa
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9.4 udzielnie gwarancji na dostawę na okres 12 lub 14 
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru dostawy
(okres gwarancji uzależniony od wpisu 
zamieszczonego w formularzu ofertowym przez 
Wykonawcę)

X Samochód fabrycznie przystosowany do ruch 
prawostronnego

XI Samochód przy odbiorze zatankowany

XII Odbiór samochodu pożarniczego odbędzie się w 
siedzibie Zamawiającego

Wszystkie parametry ujęte w w/w wymaganiach są parametrami minimalnymi. 
Dopuszcza się sprzęt o parametrach wyższych.

Uwaga!
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  sprzętu  i  urządzeń  o
równoważnych   lub  lepszych  parametrach  technicznych.  W  takim  przypadku,
zgodnie z art.  30 ust.  5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają
wymagania  określone  przez  Zamawiającego.  Podstawową  formą  wykazania,  że
urządzenia  są  równoważne  lub  o  lepszych  parametrach  jest  przedstawienie
specyfikacji technicznej.

Rzekuń, dn…………..
…………………………………..

  / podpis i pieczęć Wykonawcy/
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