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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
 na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

- zwana dalej „Specyfikacją”
na zadanie /dostawę pod nazwą:

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z
funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem
na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP

Wierzchowo.

Numer ogłoszenia: 147731-2014 data zamieszczenia: 08.07.2014

Wspólny słownik zamówień CPV:
Kod CPV: 34.11.41.10 - 3 - pojazdy ratownicze
Kod CPV: 34.14.42.00 - 0 - pojazdy służb ratowniczych 
Kod CPV: 34.14.42.10 - 3 - wozy strażackie
       

Zatwierdzona dnia 08.07.2014 r.

  Jan Szewczyk                 
………...………….                                                              
Podpis Zatwierdzającego:  
                                                                                                 …………………………………..

Opracował : Jarosław Leszkiewicz
1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wierzchowo
reprezentowana przez 

Jana Szewczyka- Wójta Gminy Wierzchowo
Adres Urzędu Gminy

ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo 

tel. 94 361 83 27    fax 94 361 84 87
e-mail :promocja@wierzchowo.pl



mailto:promocja@wierzchowo.pl


2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo Zamówień
Publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm ) zwaną dalej „ustawą” .

3.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego  z  napędem  4x4  z  funkcją  ograniczenia  skażenia  środowiska,  przez  Gminę
Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie
przekazany jednostce OSP Wierzchowo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i wyposażenia równoważnego,
odpowiadającego parametrom techniczno-użytkowym na poziomie nie niższym niż te, które
zostały  wskazane  w  SIWZ.  Produkt  równoważny  to  taki,  który  ma  te  same  cechy
funkcjonalne co wskazany w dokumentacji przetargowej, a jego jakość nie może być gorsza
od jakości określonego w specyfikacji produktu.
Zastosowane materiały i wyposażenie winny odpowiadać deklaracjom zgodności z polskimi
normami, atestami i aprobatami technicznymi.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój
sektora  rybołówstwa  i  nabrzeżnych  obszarów rybackich  2007-2013 w ramach  środka 4.1
Rozwój  obszarów zależnych  od rybactwa  objętego  osią  priorytetową  4  –  Zrównoważony
rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach konkursu  zapobieganie poważnym
awariom,  przeciwdziałanie  nadzwyczajnym  zagrożeniom  środowiska  i  likwidacji  ich
skutków.

4. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
Do dnia 10 września 2014r.

5.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

5.1 O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy spełniają warunki,
dotyczące:
a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku:  Zamawiający  nie  precyzuje
w tym zakresie szczegółowych wymagań.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie  ostatnich  3  lat  przed  dniem wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę co
najmniej  jednego  fabrycznie  nowego  średniego  samochodu  specjalnego,  pożarniczego,
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku:  Zamawiający  nie  precyzuje
w tym zakresie szczegółowych wymagań.





d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku:  Zamawiający  nie  precyzuje
w tym zakresie szczegółowych wymagań.    
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 
i dokumentów załączonych do oferty, wyszczególnionych w pkt. 7. 
W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  będzie  dokonywał  na  podstawie  złożonych
dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW
UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU  Z
POSTĘPOWANIA:

A. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1  
w zw. z art. 44 ustawy, których opis sposobu spełniania został dokonany w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w Rozdziale 7 niniejszym SIWZ, Wykonawca składa:

      ●  Oświadczenie (oryginał) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi

do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

            w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do
SIWZ.

     ●   Wykaz   zrealizowanych   dostaw średnich  samochodów ratowniczych  z  funkcją
ograniczenia skażenia środowiska z napędem 4x4..  załącznik nr 4.

B. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3
SIWZ.

 Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  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,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał prze-
widziane 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;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zale-





ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-
głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy ka-
pitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy , albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

 Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
◦ nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie

wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków
o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

◦ 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  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 Jeżeli  w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę
mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących
przedłożonego dokumentu.

C.  W przypadku jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art.  26 ust.2b ustawy  należy załączyć dokumenty tego podmiotu wymienione w
punkcie 6B.

7.   INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO 
      Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  SPOSOBIE  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ 
      I  DOKUMENTÓW  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  
      DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI
1)  Przekazywanie  dokumentów,  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji

Zamawiającego i Wykonawcy będzie się odbywać faksem z potwierdzeniem na piśmie.
2)  Wyjaśnienia  dotyczące  warunków  zamówienia  udzielane  będą  z  zachowaniem  zasad

określonych w ustawie w art. 27 oraz art. 38 ust. 1 – 3 . Pytania i prośby o wyjaśnienia
mogą być  przesyłane faksem, pod warunkiem ich potwierdzenia na piśmie.

3) Osobami uprawnionymi  do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
Jarosław Leszkiewicz – 94 361 88 46.

4)





8.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Przystępując do niniejszego postępowania  Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości  15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,
2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

      3) gwarancjach bankowych,
      4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6 b ust.  5 pkt 2
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000r.,  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiązany  jest  wnieść  wadium przed  upływem terminu składania
ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:  PKO BP S.A. RCK w
Koszalinie  nr:  27102027910000710201881861 , podając  /  w  tytule/  na  dowodzie
wpłaty nazwę   postępowania. 

5. W przypadku  wniesienia  wadium w formie  innej  niż  pieniądz  –  oryginał  dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej
„wadium”  i dołączyć do oferty.

6. Nie  wniesienie  wadium  w  terminie  lub  w  sposób  określony  w  SIWZ  spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

7. Zamawiający zwraca wadium  wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46  ust. 4a. –ustawy 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie  po zawarciu  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

9.    TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu  składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może
przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni  ( art. 85
ustawy ).

10.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERT  
 Wykonawca może złożyć  tylko 1 ofertę na poszczególne części zamówienia.
 Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim i w sposób czytelny.
 W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
 Każda strona zapisana oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę/

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 Miejsca, w których wykonawca nanosi poprawki winny być parafowane przez osobę

podpisującą ofertę.
 Oferta  winna  zawierać  wypełniony  i  podpisany  przez  Wykonawcę  formularz

ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – z pełną nazwą
firmy  Wykonawcy,  adresem  siedziby  i  miejsca  prowadzenia  działalności,  numer
telefonu,  faksu,  regon i NIP oraz wszystkie  inne wymagane dokumenty,  o których
mowa w dziale 7 SIWZ.





Oferty należy umieścić w zamkniętej  kopercie, uniemożliwiając odczytanie zawartości bez
uszkodzenia opakowania.  Koperta  powinna być  zaadresowana do Zamawiającego:  Gmina
Wierzchowo  ul.  Długa  29,  78-530  Wierzchowo.   „Oferta  przetargowa  na  zadanie  pod
nazwą: Zakup  fabrycznie  nowego  średniego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  z
napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z
przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany
jednostce OSP Wierzchowo. z dopiskiem „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj.  do
dnia 16 lipca 2014r. Godz. 09:15 ”. 
            Koperta powinna zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres) .  
            Oferty  nadesłane  pocztą  będą  zakwalifikowane  do  udziału  w  postępowaniu
przetargowym  pod  warunkiem dostarczenia  przez  pocztę  lub  osobiście  do  dnia  16 lipca
2014r.  do godz. 09:00.

 Koszt opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

11.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. Długa
29, 78-530 Wierzchowo, w pokoju nr 15 ( sekretariat )  do dnia 16 lipca 2014r. do godz.
09:00.
Oferta, która zostanie złożona po ustalonym terminie będzie zwrócona bez otwierania.
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  j.w.,  w  sali  konferencyjnej  (1  piętro
budynku) w dniu do dnia 16 lipca 2014 r. godz. 9.15.Otwarcia ofert dokona w sposób jawny
powołana komisja przetargowa. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

12.      OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY
1.  Cena oferty (brutto) dla poszczególnych części zostanie wyliczona przez Wykonawcę
w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i zgodnie z załącznikami.
2.   Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia  i jest ceną ryczałtową.
3.  Wykonawcy  zobowiązani  są  do  bardzo  starannego  zapoznania  się  z  przedmiotem
zamówienia,  warunkami  wykonania  i  wszystkimi  czynnikami  mogącymi  mieć  wpływ  na
wycenę zamówienia.

13.    KRYTERIA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie
kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej stosując zasadę,
iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma 100
punktów. Pozostałe  oferty otrzymają  proporcjonalnie  mniej  punktów, obliczonych  według
wzoru: 
                                                         An = Cmin x 100 / Cn
An     – ocena punktowa  oferty
Cmin  -  cena najniższa wśród złożonych ofert 
Cn       - cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający  przyzna  zamówienie  oferentowi,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie  i SIWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
zawierająca najniższą cenę ofertową.





14.     INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który
spełni  wszystkie  przedstawione  w SIWZ wymagania  Zamawiającego,  oraz  którego  oferta
okaże się najkorzystniejsza.
W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona
tylko 1 ważna oferta, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przed upływem powyższego
terminu  (  zgodnie  z  art.  94  ustawy ).  O  miejscu  i  dacie  zawarcia  umowy Zamawiający
powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

15.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.        ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  
WPROWADZONE DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY,  OGÓLNE  WARUNKI  
UMOWY.
1. Obowiązującą  formą  wynagrodzenia  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,   niezmienne

przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  publicznego.  Zawarte  są  w  nim  również
wszelkie koszty przedmiotowej dostawy niezbędne dla wykonania całości przedmiotu
zamówienia  objętego  niniejszą  Umową.  Koszty  te  są  zawarte  w  cenie  ofertowej
Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zostanie przekazane na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego faktury
wraz z protokołami odbioru potwierdzonymi przez komisję odbiorczą zamawiającego.

3. Wydanie  Zamawiającemu  wszelkich  dokumentów  (atesty,  certyfikaty,  karty
gwarancyjne,  protokoły  przekazania),  które  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
powinny być  przekazane  wraz  z  towarem nie  później  jednak niż  w dniu złożenia
faktury.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi:
 gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły (licząc od dnia zakupu samochodu): 36

miesięcy,
 gwarancja na lakier (nadwozie): 36 miesięcy,
 gwarancja na perforację nadwozia: 96 miesięcy.
5. Wykonawca  jest  zobowiązany  wypłacić  Zamawiającemu  kary  umowne

w przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego 
6. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 

 zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować (takie jak
klęski żywiołowe uniemożliwiające wykonanie usługi).

 jeżeli  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie
mającym   wpływ  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  (np.  Zmiana  wysokości
podatku VAT).

7. Warunki dokonywania zmian: 
 inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,





 zmiany umowy, o których mowa powyżej  muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późn. zm) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

8. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne
z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

17.  INFORMACJA  O OFERTACH  WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18.  INFORMACJA  O  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH    
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 19.   POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY  W TOKU  POSTĘPOWANIA
Wszystkim  Wykonawcom  biorącym  udział  w  niniejszym  postępowaniu,  a  także  innym
osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przez  Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych  przysługują  środki
ochrony prawnej określone w dziale VI w/w ustawy.    

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Wzory oświadczeń -  załącznik nr 2  i nr 3
3. Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 4  
4. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
5. Wzór umowy- załącznik nr 6
6. Wykaz  podwykonawców,  którzy  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  części

zamówienia – załącznik nr 7





Załącznik nr 1 do SIWZ

 ............................, dnia ..................
(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ  OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na  wykonanie zadania: 
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem

4x4  z  funkcją  ograniczenia  skażenia  środowiska,  przez  Gminę  Wierzchowo  z
przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany
jednostce OSP Wierzchowo.

które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Numer ogłoszenia: 147731-2014; data zamieszczenia: 08.07.2014

, oferujemy wykonanie zadania za  cenę:
  brutto…………………………(słownie:  …………………..…………………..
…………….)

 termin realizacji: do dnia 10 września 2014 rok.
 warunki płatności: zgodnie z warunkami SIWZ 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.              
2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3.   Oświadczamy,  że  zawarte  w  SIWZ  istotne  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia
umowy  na  powyższych  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
    a) ………………………………………
    b) ………………………………………
    c)  ……………………………………..
    d)  ……………………………………..
    e) ………………………………………

……………………………………………
                                                                                     (podpis osób/osoby uprawnionej)





Załącznik Nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując  do  postępowania   w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego 

na  wykonanie  usługi  pod  nazwą Zakup  fabrycznie  nowego  średniego  samochodu
ratowniczo-gaśniczego  z  napędem  4x4  z  funkcją  ograniczenia  skażenia  środowiska,
przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który
następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.

Ja  (imię i nazwisko) ..................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa i adres wykonawcy) .......................................................................
…………………………………………………………………………………………………
stosownie do art. 44  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych     
( t.j.  Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późn. zm.)  oświadczam, że zgodnie z art.  22 ust.1 ustawy
spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:

1) posiadania  uprawnień  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                        ………………..... …………………………………………………..
                           ( Miejsce i data )              (podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)





Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia 

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego 
na wykonanie zadania/usługi pod nazwą Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu

ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska,
przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który

następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.

 (imię i 
nazwisko) .....................................................................................................................................
..............
reprezentując firmę (nazwa i adres wykonawcy ) ......................................................................
………………………………………………………………………………………………..
…………
…………………………………………………………………………………………………
………..

Oświadczam  /y,  że  nie  podlegam  /y  wykluczeniu  z  niniejszego  postępowania 
na podstawie art. 24 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  (t.j.
Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

..................................                               ………….................................................................
    ( Miejsce i data )                                             ( podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy ) 

         





Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  DOSTAW
( w okresie ostatnich 3 lat )

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

Adres 
Wykonawcy……..........................................................................................................................
...

Numer 
tel./fax ..................................................................................................................................

Nazwa zadania
Zakres zadania

(wartość)

Okres
wykonywania

zadania

Nazwa
zleceniodawcy 

i sposób zlecenia
(zgodny z ustawą

lub inny)

Dowody,
potwierdzające

należyte
wykonanie

1 2 3 4 5

Do  niniejszego  wykazu  należy  dołączyć  dokumenty  (np.  poświadczenia  itp.)
potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

…………………………………………..
(podpis osób/osoby uprawnionej





Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p Wyszczególnienie Wymagania
Minimum

I. Podwozie z kabiną
1.1. Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących

pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu (Dz.U.2012.1137
j.t. ze zmianami),

1.2. Spełnia  wymagania  zawarte  w  rozporządzeniu  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  27
kwietnia  2010  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).

1.3. Posiada  świadectwo  dopuszczenia  do  użytkowania  wydane  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i  życia oraz mienia,  a
także zasad wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów do użytkowania  (Dz.U. Nr 85,  poz.  553 z  2010 r.).
Świadectwo aktualne na dzień składania ofert.

1.4. Samochód – fabrycznie nowy, nie używany. Rok produkcji 2014. 
Podać markę, typ i model.

1.5. Maksymalna  masa  całkowita  i  maksymalna  masa  rzeczywista  samochodu gotowego do akcji  ratowniczo-
gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.

1.6. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne a także w urządzenie
dźwiękowe umożliwiające nadawanie komunikatów słownych.
Światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W.
Dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu.
Dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu.
Belka ostrzegawcza koloru żółtego zamontowana z tyłu pojazdu.
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.

1.7. W przedziale  autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik  +  mikrofon  współpracujący z  radiotelefonem
przewoźnym.

1.8. Podwozie  pojazdu z  silnikiem o zapłonie  samoczynnym,  spełniającym wymogi  odnośnie  czystości  spalin
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami normy EURO 6. Silnik o mocy minimum 290 KM.



1.9. Maksymalna wysokość całkowita 3200 mm
Maksymalna  wysokość  górnej  krawędzi  najwyższej  półki  w położeniu  roboczym  lub  szuflady nie  może
przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.
Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

1.10. Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów  różnicowych min.:
- międzyosiowego
- osi tylnej
- osi przedniej

1.11. Zawieszenie tylnej osi na poduszkach pneumatycznych z możliwością regulacji.
1.12. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych  zapewniająca dostęp

do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
1.13. Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
- wywietrznik dachowy,
- klimatyzacje,
- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,
- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, dopuszczamy elektrycznie sterowane szyby
drzwi tylnych,
- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
- instalację do podłączenia ładowarek, latarek i radiostacji, 
-  radiotelefony  przenośne  wraz  z  ładowarkami  –  4  kpl.  Dopuszczone  do  stosowania  w  sieci  PSP  o
częstotliwości VHF 136-174 MHz moc 0,5-5W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, minimum 128 kanałów ,
ładowarki do radiotelefonów zasilane z instalacji elektrycznej samochodu,
- latarki LED wraz z ładowarkami – 4 kpl, latarki wodoodporne w obudowie przeciwwybuchowej, źródło
światła: 1 x C4 LED + 2 x niebieskie diody LED (z tyłu obudowy), Czas świecenia: tryb wysokiej mocy: 3h
30min, tryb niskiej mocy: 5h, Rodzaj ładowania: ładowarki 12V DC / 230V AC;
- radio samochodowe CD/MP3;
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków;
-  radiotelefon  samochodowy  o  parametrach:  częstotliwość  VHF  136-174  MHz,  moc  1÷25  W,  odstęp
międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min.  128 kanałów, wyświetlacz
alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową



przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.
- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń 
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie
- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas 

hamowania.
1.14. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym,  odpornym na

rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i
pochylenia oparcia.

1.15. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku
zabudowy  z  tworzywa  sztucznego.  Moc  alternatora  i  pojemność  akumulatorów  zabezpiecza  pełne
zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

1.16. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.
1.17. Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.
1.18. Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone

po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).

1.19. Pojazd  wyposażony  w  dodatkowy  sygnał  pneumatyczny,  włączany  dodatkowym  włącznikiem  z  miejsca
dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

1.20. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację
świetlną dopuszcza się  światło cofania.

1.21. Kąt natarcia: min. 23°
1.22. Kąt zejścia: min. 23°
1.23. Kolorystyka: 

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
błotniki i zderzaki - białe, 
kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000

1.24.  Wylot  spalin nie jest  skierowany na stanowiska obsługi  poszczególnych urządzeń pojazdu.  Wylot  spalin
wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.

1.25. Wszelkie  funkcje  wszystkich  układów  i  urządzeń  pojazdu  zachowują  swoje  właściwości  pracy  w
temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C.

1.26. Podstawowa obsługa silnika jest możliwa bez podnoszenia kabiny.
1.27. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.

1.28. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania



dopuszczalnych  parametrów  pracy  określonych  przez  producenta,  w  czasie  minimum  4  godzin  podczas
postoju.

1.29. Pojazd wyposażony w system ABS.
1.30. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej

ogumienie podwójne.
1.31. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z

zamawiającym). 
1.32. Pojazd wyposażony w:

- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, 
- zaczepy typu szekla z przodu i z tyłu pojazdu.
Każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie minimum 100 kN do mocowania lin i do wyciągania pojazdu.

II. Zabudowa pożarnicza:
2.1. 2 Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję.

Szkielet  zabudowy wykonany z profili  stalowych nierdzewnych,  poszycia  zewnętrzne wykonane z blachy
aluminiowej lub kompozytów.
(Nie dopuszcza się wykonania zabudowy w całości z materiałów kompozytowych)

2.2. Dach  zabudowy  wykonany  w  formie  podestu.  Powierzchnia  dachu  musi  być  pokryta  ryflowaną  blachą
aluminiową o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.
Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach 140x40x25 cm [±5 cm]. 
Na dachu zamontowane mocowania do drabiny nasadkowej + cztery przęsła drabiny nasadkowej. Mocowanie
drabiny słupkowej i dwóch węży ssawnych.

2.3. Na  podeście  roboczym  zamontowane  działko  wodno-pianowe  typ  DWP  16  o  regulowanej  wydajności  i
regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

2.4. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2.5. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek
2.6. Drabina do wejścia na dach ,,składana” musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami

stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
2.7. Skrytki  na  sprzęt  i  wyposażenie  zamykane  żaluzjami  wodo  i  pyłoszczelnymi  wspomaganymi  systemem

sprężynowym, wykonanymi  z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden
klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dodatkowe zabezpieczenie przed
samoczynnym otwarciem skrytek. W kabinie pojazdu sygnalizacja otwarcia skrzynki.
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.

2.8. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po
otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy.

2.9. Pojazd  wyposażony w 



• listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, 
• oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,
• oświetlenie  typu  LED umieszczone  nad drzwiami  wyjściowymi  kabiny  załogi, 
* oświetlenie typu LED stopni wejściowych.

2.10. Szuflady, podesty i wysuwane tace  automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają
zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).

2.11. Szuflady,  podesty  i  tace  wystające  w  pozycji  otwartej  powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu  posiadają
oznakowanie ostrzegawcze.

2.12. Uchwyty,  klamki  wszystkich  urządzeń  samochodu,  drzwi  żaluzjowych,  szuflad,  podestów,  tac  są  tak
skonstruowane, że umożliwiają obsługę w rękawicach.

2.13. Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich wnętrza.
2.14. Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w

oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem
wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.

2.15. Zbiornik  środka  pianotwórczego o pojemności  min.  10% pojemności  zbiornika wody,  wykonany ze stali
nierdzewnej  lub  innego  materiału  odpornego  na  działanie  dopuszczonych  do  stosowania  środków
pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające  jego bezpieczną eksploatacje.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym jest możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.  

2.16. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami  żaluzjowymi.
Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w
kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25 °C. 

2.17. Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5
m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa. 

2.18. Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
2.19. Układ  wodno-pianowy zabudowany w  taki  sposób  że  parametry  autopompy  przy  zasilaniu  ze  zbiornika

samochodu są nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
2.20. Samochód wyposażony w co najmniej  jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża

min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia
szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.
Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem

2.21. Zwijadło  wyposażone  w  dwa  niezależne  rodzaje  napędu  tj  elektryczny  oraz  ręczny  za  pomocą  korby.
Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.

2.22. Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do
celów gaśniczych:



- instalacja wyposażona w min. 4 zraszacze 
- dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,
- wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych),

uruchamiane z kabiny kierowcy,
- tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

2.23. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:
- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach zabudowy,
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu

2.24. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
2.25. Autopompa jest wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek

2.26. W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
- manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- miernik prędkości obrotowej autopompy,
- licznik motogodzin,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej
silnika) 
W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

2.27. Zbiornik wody wyposażony w jedną nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu.
Instalacja  napełniania  musi  mieć  konstrukcję  zabezpieczającą  przed  swobodnym  wypływem  wody  ze
zbiornika.

2.28. Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i
6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 

2.29. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania
środków pianotwórczych i modyfikatorów.



2.30. Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch
zaworów.

2.31. Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy
zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika
zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

2.32. Wysuwany pneumatycznie,  obrotowy maszt  oświetleniowy zasilany z instalacji  elektrycznej  podwozia lub
agregatu  prądotwórczego,  zabudowany  na  stałe  w  samochodzie  z  reflektorami  LED o  łącznej  wielkości
strumienia  świetlnego  30  000  lm.  Wysokość  min.  4,5  m  od  podłoża,  na  którym  stoi  pojazd  do  opraw
czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie
bezprzewodowo  z  poziomu  gruntu.  Stopień  ochrony  masztu  i  reflektorów  min.  IP  55.  Głowica  masztu
powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji  transportowej. Umiejscowienie
masztu  nie  powinno kolidować  z  działkiem wodno-pianowym,  skrzynią  sprzętową oraz  drabiną.  Agregat
prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA dostarczy Wykonawca.

III. Wyposażenie:
3.1. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP …………

 +  numery   operacyjne  +  herb  gminy  +  logotypy  programowe  (logotyp  PORYBY   +  WFOŚiGW  w
Szczecinie”

3.2. Na  pojeździe  zapewnione  miejsce  i  mocowanie  do  przewożenia  sprzętu,  który  stanowi  minimalne
wyposażenie  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  typoszeregu  GBA  2/16  określone  w  załączniku  nr  1  do
Wytycznych  standaryzacji  pojazdów  pożarniczych  i  innych  środków  transportu”  z  dnia  14.04.2011r.
zatwierdzonych do stosowania przez Komendanta Głównego PSP dnia 15.04.2011r.

3.3. Wyposażenie dodatkowe:
 dwa kliny pod koła,
 zestaw narzędzi, w tym klucz do kół,
 podnośnik hydrauliczny udźwig min. 10T,
 przewód do pompowania kół z manometrem,
 trójkąt ostrzegawczy, 
 apteczka,
 gaśnica proszkowa o pojemności środka min. 4 kg.
 Wąż W 75 – 12 szt
 Wąż W52- 12 szt
 Turbowentylator oddymiający 

Wydajność 21 940 m³/h Czas 
pracy na pełnym 
zbiorniku 58 min

Waga 39 kg Wymiary 
(wys./szer./dł.) 546 x 
508 x 508 mm



 10 pachołków ostrzegawczych biało-czerwonych
Natężenie dźwięku 96.2 dB 

Silnik min  
5.5KM/4.1kW

3.4. Montaż wyciągarki elektrycznej z przodu pojazdu o sile uciągu min.7t. Długość linii min.25m.

IV.
Dodatkowo

4.1 Dodatkowe zabezpieczenie przeciwkorozyjne podwozia 
4.2 Stawka Vat na fakturze 8%
4.3 Opis na fakturze, że zakupiony sprzęt przeznaczony jest do ochrony przeciwpożarowej i zostanie przekazany

jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie.
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. 

Należy zabezpieczyć miejsce na zamontowanie aparatu oddechowego dowódcy wraz z butlami zapasowymi.



Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór
UMOWA FZ.8.2014

zawarta w dniu …………….w Wierzchowie  pomiędzy:
Gminą  Wierzchowo,  ul.  Długa  29,  78-530  Wierzchowo,  reprezentowaną  przez    :
Pana Jana Szewczyka – Wójta Gminy Wierzchowo, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Urszuli Lew
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez : …………………………………. 
NIP…………………… Regon ……………………………
zwanym dalej „Dostawcą ” 

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.
poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „…………………………”, 
o następującej treści:
§1

Dostawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Zamawiającemu  fabrycznie  nowego  średniego
samochodu  specjalnego,  pożarniczego,  ratowniczo-gaśniczego  z  napędem  4x4  
z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej,  który następnie zostanie przekazany
jednostce OSP Wierzchowo, zwanego dalej „Przedmiotem umowy” lub „samochodem”
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 do SIWZ

§2
6 Dostarczenie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy  nastąpi   w

terminie: do dnia 10 września 2014r. 
7 Przedmiot umowy zostanie dostarczony do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego na

koszt i ryzyko Dostawcy. 
8 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym

tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00.
9  Odbioru  przedmiotu  umowy dokona  Komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  która

zobowiązana jest sprawdzić samochód, jego wyposażenie  i  pokwitować jego odbiór. 
10 Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca

na  celu  wykazanie  Zamawiającemu,  że  dostarczony  przedmiot  umowy   spełnia
wymagania określone w zamówieniu. 

11 Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru . Odbiór uważa się za
dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.

12 Jeżeli  w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady,  usterki i braki dające  się usunąć,
Zamawiający  może  odmówić  odbioru  przedmiotu  umowy  w  części  dotkniętej  tymi
wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku
w  protokole  odbioru  zostaną  wskazane  nieodebrane  elementy  przedmiotu  umowy  ze
wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni.

13 Po  usunięciu  przez  Dostawcę  na  własny  koszt  wad  i  /  lub  usterek,  Dostawca  zgłosi
Zamawiającemu  fakt  ich  usunięcia  a  Zamawiający  po  stwierdzeniu  prawidłowego
wykonania  dokona odbioru  przedmiotu  umowy.  Do ponownego odbioru  zastosowanie
znajdują postanowienia  ust.2-7.  





§3
e) Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy.
a) Zlecenie  wykonania  części  przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  1

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Dostawcy wobec Zamawiającego za jej
wykonanie. Dostawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania
podwykonawców  i  ich  pracowników  w  takim  samym  stopniu,  jakby  to  były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

b) Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu
umowę  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Dostawcę.

c) Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  powyżej,  dotyczy  wyłącznie  należności
powstałych  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.

d) Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz
podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  VAT  podwykonawcy  potwierdzona  za
zgodność  z  oryginałem  przez  Dostawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Dostawcę
dostaw lub usług.

e) Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,
należnych podwykonawcy.

f) W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Dostawcy.

g) Dostawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  wzór  umowy
z podwykonawcą. 

h) Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Dostawcę wzoru
umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że akceptuje treść zawartej umowy. 

i) Dostawca wraz z fakturą zobowiązany jest  dostarczyć  Zamawiającemu pisemne
potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową
wystawionej  faktury  o  dokonaniu  zapłaty  na  rzecz  tego  podwykonawcy.
Potwierdzenie  powinno  zawierać  zestawienie  kwot,  które  były  należne
podwykonawcy z tej faktury. 

j) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust 5, Zamawiający
zatrzyma  z  należności  Dostawcy  kwotę  w  wysokości  równej  należności
podwykonawcy,  do  czasu  otrzymania  tego  potwierdzenia  i  o  ten  czas  ulega
przedłużeniu termin zapłaty określony w § 4 ust. 4 umowy w stosunku do kwoty
zatrzymanej.  

§4
10. Wartość   zamówienia  zgodnie  z  ofertą   wynosi  ……………………………zł  brutto

słownie: …...………………………………)
11. Cena  określona w ofercie Dostawcy, zwana dalej również „wynagrodzeniem” w okresie

obowiązywania umowy nie ulegnie  zmianie.
12. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół zdawczo-

odbiorczy. 
13. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty

doręczenia  Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej  faktury,  przelewem na  rachunek
bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury.





14. Zapłata przez Zamawiającego ceny za przedmiot umowy nastąpi po należytym wykonaniu
przedmiotu umowy w całości w terminie określonym w § 2 ust. 1  po wypełnieniu przez
Dostawcę  wszystkich  jego  obowiązków  względem  Zamawiającego,  wynikających  z
niniejszej umowy.

15. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5

W  razie  stwierdzenia  wad w trakcie  użytkowania  dostarczonego  przedmiotu  umowy lub
braków  Zamawiający  prześle  reklamację  Dostawcy,  który  udzieli  odpowiedzi  na  nią  w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6
1. Strony rozszerzają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

umowy  określonego  w  §1  na  okres  36  miesięcy.  Okres  rękojmi  za  wady  ulega
odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

2. Dostawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w §1
gwarancji jakości jn.:
a/ ……………………… - 36 miesięcy
b/ ……………………… - 36 miesięcy
c/ perforacje …………...

3. W przypadku, gdy Dostawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we 
    wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie  
    Kodeksu cywilnego, może powierzyć usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
    ryzyko Dostawcy.

3. Zamawiający  wykonuje  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  niezależnie  od
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

4. Bieg  terminu  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  liczy  się  od  dnia  przekazania
Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Dostawca wymieni wadliwy przedmiot 
    umowy na nowy  w terminie  do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
6.  Dostawca  zobowiązuje się  do przyjmowania  zgłoszeń gwarancyjnych  w dni  robocze  
    w godzinach roboczych za pomocą:                                                                           

1. faksu:…………………………
2. e-maila:………………………
3. lub poczty 

§ 7

5) Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  bez  prawa  Dostawcy  do  odszkodowania,
jeżeli Dostawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2
ust.1.

6) Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić
od  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

§ 8                                                        
 W razie zwłoki w zapłacie za odebrany samochód Dostawca może zażądać zapłaty

odsetek ustawowych .





 Dostawca  zapłaci  Zamawiającemu   kary  umowne  w  razie  niewykonania  lub
nienależytego wykonania umowy :
1.  w  wysokości  10  %  wartości  zamówienia  brutto  za  odstąpienie  od  umowy

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, 
2. w wysokości 0,5 % wartości   zamówienia brutto w przypadku niedostarczenia

przedmiotu  zamówienia  w  terminie  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki
w dostawie,            

 W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  odstąpić  od  naliczania  kar
umownych.

 Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego
wysokość kar umownych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Zamawiający  zachowuje  prawo  do  kar
umownych i odszkodowania.

 Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 9

Wszystkie  spory,  wynikłe  z  wykonywania  niniejszej  umowy,  które  nie  będą  mogły  być
rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10
 Wszelkie  zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem  nieważności. 
 W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy

Kodeksu    cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.U.  z  2013r.  poz.  907,  z  późn.  zm.)  i  przepisów  wykonawczych
wydanych na jej podstawie.

§ 11
5) Integralną częścią umowy są:
1. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia – Załącznik nr: 1 
2. Oferta Dostawcy – Załącznik nr: 1 
6) Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,2  egzemplarze  dla

Zamawiającego  i 1 egzemplarz dla Dostawcy.

 ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA 





Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych

Ja (My), niżej podpisany (ni)................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

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

(pełna nazwa wykonawcy)

........................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z
funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na

cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP
Wierzchowo.”

stosownie  do  treści  art.  26  ust.  2d  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym  informuję, że: 
1. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)1

2.  Należę do grupy kapitałowej,  o której mowa w art.  24 ust.  2 pkt 5  ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz.  907 z późn. zm.),  w
związku z czym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:2

L.p. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy  kapitałowej
1.
2.
3.
4.
…

..............................., dn. ............................... .............................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika

wykonawców)

1

 Niepotrzebne skreślić
2  Należy wypełnić, gdy dotyczy

pieczątka Wykonawcy
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