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 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 
Nazwa:                          OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TAPINIE 
NIP:                               7922227514 
Adres:                            Urząd Gminy Rokietnica 37-562 Rokietnica  
Strona internetowa:       www.rokietnica.mky.pl   
E-mail:                           ug_rokietnica@wp.pl 
Numer telefonu:            ( 0,16 ) 6221378 
Numer faksu:                ( 0,16 ) 6221391 
Czas urzędowania:       od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
    publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.). 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
    zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
   „SIWZ”: 
              a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r., 
                  Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), zwana dalej „PZP”; 
              b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
                  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
                  dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.); 
              c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego 
                  kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
                  publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610). 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samoch odu po żarniczego dla 
   OSP Tapin. 
2.Kod przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklatur ą Wspólnego Słownika Zamówie ń: 
   CPV: 34.14.42.10-3 - Wozy stra żackie 
3.Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie na rzecz Zamawiającego 
       dostawy fabrycznie nowego lekkiego samochodu  pożarniczego  
       dla potrzeb jednostki OSP Tapin. 
3.2. Samochód powinien posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego 
       Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213, 05-420 
       Józefów k/Otwocka w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności lub pozytywną 
       opinię CNBOP albo inny odpowiadający im dokument wymagany obowiązującym prawem. 
3.3. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone 
       w załączniku Nr 1 do SIWZ. 
3.4. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 5 
       do SIWZ. 
3.5. Przedmiot zamówienia jest objęty stawką podatku VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 
       ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 
       535 z późn.zm.)  
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IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
 
      1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. OFERTY WARIANTOWE: 
 
       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE: 
 
       1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
        1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 30.11.2013 r. 
 
VIII. INFORMACJA O ZAWARCIU Z WYKONAWC Ą UMOWY RAMOWEJ 
 
         1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
IX. INFORMACJA O PROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
1. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
     oferty. 
X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
    OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 
    22 ust. 1 pkt. 1- 4 PZP, tj.: 
     1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności 
            lub czynności; 
     1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
            i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
     1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
     1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający oceni, czy Dostawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1, na podstawie 
    złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
    określonych w art. 22 ust. 1 PZP i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych 
    przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w pkt. XI 
    SIWZ. 
3. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Dostawca w/w warunki spełnił. 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
    Dostawca „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki. 
5. Zamawiający wezwie Dostawcą, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
    i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy 
    złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, 
    że mimo ich uzupełnienia oferta Dostawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby 
    unieważnienie postępowania. 
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XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 
     W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA ŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu Dostawca zobowi ązany 
jest do zło żenia ni żej wymienionych dokumentów:  
 
1. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
    w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 PZP - załącznik nr 3 do SIWZ.(W przypadku składania   
    oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z Dostawców składających ofertę wspólną.) 
 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
    działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 
    6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, że Dostawca posiada 
    uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. 
    X ppkt. 1.1). (W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Dostawców     
    składających ofertę wspólną.) 
 
3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Dostawca nie zalega 
    z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie 
    lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu 
    skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
    ( potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1). 
    (W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Dostawców składających 
    ofertę wspólną.) 
 
4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
    Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem 
    Składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę 
    na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
    wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
    upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1). 
    (W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Dostawców składających 
    ofertę wspólną.) 
 
5. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
    jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie 
    stanowiącej przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty dostawy 
    i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw 
    (potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.2.) - załącznik nr 4 do SIWZ. 
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Dostawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat 
    wykonał minimum 3 dostawy samochodów pożarniczych o wartości nie mniejszej niż 
    80.000,00 zł każda. 
    (W przypadku składania oferty wspólnej w/w wykaz składają ci z Dostawców składających 
    ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany za 
    spełniony, jeżeli Dostawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.) 
    Postanowienia dotyczące Dostawcą mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
    terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
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6. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
    Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
 
     6.1. w punkcie XI ppkt. 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
            ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
                a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
                b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
                  i zdrowotne, albo ż e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
                  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
                   właściwego organu, 
                c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 
7. Dokumenty, o których mowa w pkt XI ppkt. 6.1. lit. a) i c) muszą być wystawione nie wcześniej 
    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
8. Dokument, o którym mowa w pkt XI ppkt 6.1. lit. b) musi być wystawiony nie wcześniej 
    niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, 
    poświadczonym przez Dostawcę. 
 
10.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce 
    zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
    oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
    albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
    osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
        A.  Dokumenty wymienione w rozdziale XI mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
             potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
             „za zgodność z oryginałem". 
 
        B. Jeżeli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich 
             prawdziwości Dostawca może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych 
             kopii dokumentów. 
 
XII. INNE DOKUMENTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA OFERTĘ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 2 do SIWZ. 
2. Opis techniczny oferowanego pojazdu , zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ. 
    Dostawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem Nr 1 
    w celu wykazania, że samochód spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 
3. Certyfikat zgodno ści Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo żarowej im.  
    Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwi ślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka w rozumieniu 
     przepisów o systemie oceny zgodno ści  lub pozytywn ą opini ę CNBOP albo inny 
     odpowiadaj ący im dokument wymagany obowi ązującym prawem . 
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4. W przypadku Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do 
    oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Dostawców do 
    reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
    w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być złożone jako część oferty 
    w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
    Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 
    do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 
 
       4.1. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Dostawcy składający ofertę wspólną. 
 
       4.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Dostawców, którzy złożyli ją wspólnie, przed podpisaniem 
              umowy Dostawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność 
              i współpracę. 
 
XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI 
       ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
       UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI:  
 
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego lub faksu albo 
    drogą elektroniczną, potwierdzonych w formie pisemnej np. listu poleconego, z tym że oferta 
    wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału 
    na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. XVII SIWZ. 
 
2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami: 
            
               a) Witold Szajny, tel. (0-16) 6221391, w. 12 
                    w godz. pracy Urzędu Gminy w Rokietnicy, tj. od 700 do 15 00 (od pn. do pt.), 
                    e-mail: ug_rokietnica@wp.pl 
 
3. Jeżeli Zamawiający lub Dostawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 
    albo drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich 
    otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej np. listu poleconego. 
 
4. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy 
    kierować na adres: 
 
Urząd Gminy Rokietnica ,  37-562 Rokietnica 
 
z dopiskiem: 
 
„Zakup lekkiego samochodu po żarniczego  dla OSP Tapin  ” 
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6. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią 
    nadesłanego pisma. Zamawiający przyjmuje informacje od poniedziałku do piątku w godzinach 
    od 7.00 – 15.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Jeśli pismo wpłynie po godzinach pracy 
    Zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego. 
 
7. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie 
    treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
 
8. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom, którym 
    doręczono SIWZ i publikuje je na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ, bez ujawniania 
    źródła zapytania. 
 
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
    na kierowane przez Dostawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy 
    pisemnej, zgodnie z art. 38 PZP. 
 
10. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Dostawców. 
 
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
     upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
     modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazano SIWZ, 
     i publikuje na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ. 
 
12. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału 
     w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 
 
13. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
     Dostawców, którym przekazano SIWZ i publikuje je na stronie internetowej, na której dostępna 
     jest SIWZ. 
 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni . 
 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu do 
    składania i otwarcia ofert. 
 
3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
    Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
    tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
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XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca. 
 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
3. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do 
    postępowania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Dostawcę. 
    (W przypadku składania oferty wspólnej Dostawcy składają jedną ofertę wspólną.) 
 
4. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem 
    maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy 
    pisemnej. 
 
5. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
    z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę. 
 
6. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
    nr 2 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza 
    oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.: 
 
                        a) dokumenty i o świadczenia wymienione w pkt. XI SIWZ;  
 
                        b) opis techniczny oferowanego pojazdu; 
 
                        c) certyfikat zgodno ści Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo żarowej  
                             im. Józefa Tuliszkowsk iego ul. Nadwi ślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka w                     
                             rozumieniu  przepisów o systemie oceny zgodno ści lub pozytywna opinia CNBOP   
                             albo inny odpowiadaj ący im dokument wymagany obowi ązującym prawem;  
 
                        d) dokument ustanawiaj ący pełnomocnika Dostawców – w przypadku Dostawców 
                             ubiegaj ących si ę wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
7. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do formularza oferty mogą być: 
 
                        a) przedstawione w formie oryginału, 
 
                        b) przedstawione w formie kopii z napisem ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM’’ oraz   
                            podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do   
                            ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez      
                            osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Dostawcy). Poświadczenie za   
                            zgodność z oryginałem powinno mieć miejsce na każdej stronie dokumentu    
                            zawierającego treść. 
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8. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca Dostawcę na podstawie wpisu do 
    odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, albo osoba należycie 
    umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa 
    załącza się do oferty. 
 
9. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż 
    określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo też 
    przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 
    gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć 
    przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania 
    oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie 
    dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. 
 
10.Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką 
    pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 
 
11.Wszelkie miejsca, w których Dostawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem. 
 
12.Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, 
    zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T: 
 
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rokietnica  , 37-562 Rokietnica  
    (sekretariat ) w terminie do dnia 02.10.2013 r. do godziny 09:00 . 
 
2. Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone Dostawcom bez otwierania, po upływie 
    terminu do wniesienia protestu. 
 
3. Dostawca winien umieścić ofertę w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach 
    zaadresowanych do Zamawiającego, na adres: 
  
 

                                                         Ochotnicza Stra ż Pożarna w Tapinie  
                                                                                        37-562 Rokietn ica  

                                                       woj.podkarpackie 
 

„Oferta na zakup lekkiego samochodu  po żarniczego  
dla OSP Tapin ” 

 
 

(Nie otwierać do dnia 02.10.2013  r. przed godz. 1000) 
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4. Kopertę wewnętrzną należy dodatkowo oznaczyć nazwą i adresem Dostawcy. 
 
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
    w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Dostawca 
    zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny być 
    oznaczone napisem: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
    Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać 
    również w załączniku nr 2 – Formularzu oferty. 
 
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
    że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
    przed upływem terminu składania ofert. 
 
7. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem 
    "ZMIANA" / "WYCOFANIE"; zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany 
    dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
    sposób jak oferta. 
 
8. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie 
    terminu składania ofert. 
  
9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  02.10.2013  r. o godzinie 10 00  w Urzędzie Gminy  
    Rokietnica – sala narad  I pi ętro .  
 
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
     sfinansowanie zamówienia. 
 
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Dostawców, a także 
      informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
      płatności zawartych w ofertach. 
 
12. Informacje, o których mowa w pkt. 10 i 11, Zamawiający przekaże niezwłocznie Dostawcom, 
      którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących 
      treści złożonych ofert. 
 
14. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
      w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 88 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
      wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty. 
 
15. Zamawiający wyklucza Dostawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych 
      w art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 
 
16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 
      89 ust. 1 pkt. 1 – 8 PZP. 
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17. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek 
      z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt. 1 - 7 PZP. 
 
 
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 
1. Cena ofertowa za całość zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie 
    z wyodr ębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT. 
 
2. Cenę, o której mowa w pkt. 1, należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Dostawcy, 
    uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do dostarczenia przedmiotu zamówienia (m.in. koszt 
    transportu  na trasie: siedziba Dostawcy – siedziba Zamawiającego oraz 
    ewentualne opłaty graniczne (wg SAD, opłaty agencji celnej itp.). 
 
3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty; nie będzie podlegać zmianie 
    w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu 
    (tj. Dostawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych ), na podstawie kryteriów oceny 
    ofert określonych w SIWZ. 
 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
     2.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa 
            kryterium, waga, sposób punktowania): 

•  cena brutto zamówienia – 100 % 
 
                                       cena najniższej ważnej oferty 
       Ocena punktowa = ------------------------------------------  x 100 x 100 % 
                                       cena oferty badanej  
 
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, pozostałe 
    oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
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XX. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZY 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO: 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
    7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
    upływem terminu związania ofertą. 
  
2. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
    zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
    ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, 
    o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 - 7 PZP. 
 
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
XXII. WARUNKI UMOWY: 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
    widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 
 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Dostawcę odrębnym pismem. 
 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz 
    z danych zawartych w ofercie. 
 
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE DOSTAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
         O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 
Dostawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów określonych w ustawie 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI rozdział 2 w/w ustawy. 
 
XXIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU: 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Dostawców, którzy 
    złożyli oferty, o: 
 
              a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Dostawcy, 
                  którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
                  i adresy Dostawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
                  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
                  i łączną punktację; 
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              b) Dostawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
 
              c) Dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
                  uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
    mowa w pkt. XXIV ppkt. 1 lit. a), na stronie internetowej: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie   
    Zamawiającego. 
 
XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Zasady udostępniania dokumentów: 
 
         1.1. Uczestnicy postępowania, w trakcie prowadzonego postępowania, mają prawo wglądu do 
                treści protokołu oraz ofert, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
                oznaczonych: „jawne po zakończeniu postępowania” oraz stanowiących tajemnicę               
                przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów, 
                lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
 
        1.2. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym Dostawcom odbywać się będzie wg 
               poniższych zasad: 
 
                     a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
 
                     b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
 
                     c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
                         dokumenty; 
 
                     d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie - cena za 1 stronę 0,50 zł; 
  
                     e) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie 
                         godzin jego urzędowania. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
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XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
 
Zał. Nr 1    Wymagania sprzętowe i warunki techniczne lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
 
Zał. Nr 2     Formularz oferty. 
 
Zał. Nr 3     Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
                   Prawo zamówień publicznych oraz innych wymogów. 
   
Zał. Nr 4     Wzór wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim 
                   rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. 
 
Zał. Nr 5      Projekt umowy. 
  
 
Zał. Nr 5a     Akceptacja projektu umowy 
 
 
Opracował: 
Witold Szajny 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Wymagania sprzętowe i warunki techniczne 

lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 
(samochód fabrycznie nowy) 

Opis pojazdu: 

 
1. Kolor pojazdu: czerwony, 
2. Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), rok produkcji 2013, 

3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg, 

4. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną 

zasilaną pneumatycznie ze źródła zewnętrznego, 

5. Kabina przystosowana do przewozu minimum 5 osób, 

6. Fotele obszyte skajem fabrycznie, 

7. Przeszklenie w części osobowej, 

8. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach 

pojazdu, 

9. Półka w kabinie kierowcy przy suficie. 
10. Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy 

bezpieczeństwa. 

11. Elektryczne regulowane szyby boczne w  kabinie kierowcy, 

12. Poduszka powietrzna dla kierowcy, 

13. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, 

14. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 

15. Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane, 

16. Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP, 

17. Zamontowany radioodtwarzacz CD 
18. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający 

wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego 

zasilania. 

19. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny 

kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, 

20. Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

21. Szperacz pogorzeliskowy, 

 

Silnik: 

 

1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem 

spełniający normy spalin EURO 5, 

2. Pojemność silnika max 2200 cm3, 

 

Oznakowanie: 

 

1. Belka świetlna LED z napisem „STRAŻ”, 

2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością 

podawania komunikatów głosowych 

3. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, 
4. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości 

przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w 

zderzaku pojazdu 

5. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach pojazdu 

koloru białego  oraz z przodu i tyłu pojazd koloru biało-

czerwonego 

 

 

 

Zabudowa 1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze  



pożarnicza: 

 

stali nierdzewnej, z ramą pośrednią aluminiową 

przykręcaną do ramy podwozia,  
2. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w 

technologii LED  

3. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze 

stopu aluminium lakierowana obustronnie.  
4. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego 

blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. 

5. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch 

strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na 
sprzęt, węży ssawnych  itp.  

6. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową 

trzyelementową i skrzynie na sprzęt oraz na węża 

ssawnego do pompy szlamowej 

7. Długość zabudowy 2700 mm, szerokość 2200 mm, 

8. Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę do 1100 

mm, 

9. Roleta w ścianie tylnej o szerokości 880 mm, 
10. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami 

wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem 

sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na 

korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden 
klucz pasujący do wszystkich zamków.  

11. Układ skrytek  2+2+1.  Wymagane dodatkowe 

zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem 

skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań 
ergonomii. 

12. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu,  

13. Wszystkie żaluzje zabudowy pożarniczej zamykane 

jednym kluczem, 
14. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na 

specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki muszą 

posiadać możliwość zmiany położenia wysokości.  

15. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu 
zapewniające oświetlenie w warunkach słabej 

widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu 

na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy. 
16. Na dachu pojazdu zamontowany halogen umożliwiający 

swobodne przemieszczanie się po dachu pojazdu 

zapewniający oświetlenie w warunkach słabej 

widoczności min. 5 luksów. 

Wyposażenie 

podstawowe: 

 

 

1. Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu   

2,5  - 4,0 t.    

 
 

 



      

 
 
 

Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z: 
 
−  „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo - gaśniczych samochodów ratownictwa technicznego 
    przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" 
lub 
−  „Wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo - gaśniczych KG PSP - 
   CNBOP - czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład 
   zamówienia. 
Samochód musi posiadać aktualny certyfikat zgodności lub pozytywną opinię CNBOP albo inny 
odpowiadający im dokument wymagany obowiązującym prawem. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
........................................................ 
pieczęć adresowa Dostawcy 

                       Zamawiający: 

                                                   
                                    Ochotnicza Straż Pożarna w Tapinie 

                               37-562 ROKIETNICA 
                                WOJ.PODKARPACKIE 

Dane Dostawcy: 
nazwa firmy ....................................................................................... 
 
........................................................................................................... 
 
adres.................................................................................................. 
 
telefon/faks ........................................................................................ 
 
NIP .................................................................................................... 
 
REGON ............................................................................................. 
 
osoba do kontaktu ............................................................................. 
 
e-mail ................................................................................................ 
 
nr konta bankowego Dostawcy 
........................................................................................................... 
 

FORMULARZ OFERTY 
  
     Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup lekkiego samochodu  po żarniczego dla OSP  
Tapin oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez 
Zamawiającego w SIWZ - pkt. III opisie przedmiotu zamówienia, za kwotę: 
netto: .......................................... zł (słownie: ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................................) 
plus podatek ....  %VAT, tj. ................................... zł 
Oferowana kwota brutto wynosi: ....................................... zł (słownie: ............................................ 
........................................................................................................................................................................) 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z wzorem 
umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 
podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 
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2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 30.11.2013 r. 



 
3. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 
 
4. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy. 
 
5. Oświadczamy, że pełnomocnikiem jest *: 
* dotyczy oferty wspólnej 
 
Nazwisko i imię: ....................................................................................................................................... 
 
Stanowisko: ............................................................................................................................................. 
 
Telefon: ...................................... Fax: .............................................. E-mail: .......................................... 
 
Zakres udzielonego pełnomocnictwa**: 
** niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
 

• do reprezentowania w postępowaniu przetargowym 
• do reprezentowania w postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy 
 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu 
    do składania ofert. 
 
7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr 
.......................................... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 
8. Oferta liczy ................... kolejno ponumerowanych kart. 
 
9. Inne informacje Dostawcy : ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
........................................., dnia ............................. 
(Miejscowość) (Data) 
                                                                                     ................................................................................. 
 

                                                                                                         Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania Dostawcy 

 
UWAGA ! 
Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz 
wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 



 
 
......................................................... 
pieczęć adresowa Dostawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym 
na wyłonienie dostawcy w zakresie zamówienia publicznego na: 

 
„Zakup lekkiego samochodu  po żarniczego dla OSP Tapin ” 

 
ja, niżej podpisany, ......................................................................................................................................, 
 
w imieniu firmy: ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję: 
 
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
 
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
    zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
........................................., dnia ............................. 
(Miejscowość) (Data) 

................................................................................. 
                                                                                                                              Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej 
                                                                                                                         do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 



 
......................................................... 
pieczęć adresowa Dostawcy 
 
 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-ga śniczego dla OSP Tuligłowy”  

przedstawiam następujące informacje: 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, 

ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ 
DOSTAWOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
 

L.p. 
 
 

Nazwa dostawy 
 
 

Nazwa i adres Zleceniodawcy 
wraz z podaniem osoby 

do kontaktu i numeru telefonu 

Termin 
realizacji 

 

Całkowita 
wartość 

 
  
1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 
 
 

    
 

 
4 
 
 

    

 
5 
 
 

    

 
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane 
należycie. 
 
 
........................................., dnia ............................. 
(Miejscowość) (Data) 

................................................................................. 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej 

                                                                                                                                       do reprezentowania Dostawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
UMOWA Nr ....... (projekt) 

 
zawarta w dniu .................. 2013 r. w Tapinie pomiędzy: 
 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Tapinie    ,  37-562 Rokietnica  NIP   7922227514  zwaną dalej 
„Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
 
1)   Balicki Edward   –Prezes OSP Tapin  
     przy kontrasygnacie   –Pelc Tadeusz Naczelnik OSP  Tapin 
 
a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmą: 
 
....................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ul. ......................., 
 
NIP ............................................, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
 
....................... pod numerem ....… / do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy .......... pod numerem …....… zwaną dalej „Dostawcą”  
 
reprezentowaną 
 
przez: 
1) ................................... - ................................................... 
2) ................................... - ................................................... 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Dostawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu ze swojej siedziby: 
   1 sztuk ę fabrycznie nowego lekkiego samochodu  po żarniczego z nap ędem 4 x 2.  
 
2. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla samochodu określone zostały w załączniku nr 1 do 
    oferty, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi integralną jej część. 
 
3. Samochód musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach, dotyczące parametrów 
    technicznych, budowy i rozwiązań konstrukcyjnych tego typu pojazdów. 
 
4. Samochód musi posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony 
    Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka lub 
    pozytywną opinię CNBOP albo inny odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem. 
 
5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby zamawiającego. 
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§ 2 
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ 

 
1. Za dostarczenie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
    w łącznej kwocie netto ..................... zł, plus należny podatek ........ % VAT w wysokości................. zł. 
    Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi .................. zł (słownie: ..............................) 
 
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Dostawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer 
    konta: ............................. 
 
3. Faktura VAT płatna będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 
    po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez      
    przedstawicieli obu stron. 
 

§ 3 
TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
Dostawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.11.2013r. 
  

§ 4 
ODBIÓR TECHNICZNO - JAKO ŚCIOWY, SZKOLENIE I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Dostawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie, o której przedmiot umowy 
    będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie 
    faksu. 
2. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. 
 
3. Odbiór techniczno-jakościowy dokonany zostanie w siedzibie Zamawiającego . 
 
4. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego, 
    w obecności przedstawicieli Dostawcy. 
 
5. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia posiadania certyfikatu 
    lub innego dokumentu, o którym mowa w § 1 umowy, zgodności pojazdu z ofertą Dostawcy, 
    funkcjonowania pojazdu, jakości wykonania jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej 
    wyposażenia. 
6. Z odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół 
    w 2  egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, i podpisany przez obie strony. 
 
7. Oryginał certyfikatu zgodności lub pozytywnej opinii CNBOP albo innego odpowiadającego im 
    dokumentu wymaganego obowiązującym prawem, o którym mowa w § 1 ust. 4, winien być        
    przedstawiony  Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru techniczno-jakościowego      
    przedmiotu umowy. 
 
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Dostawca zobowiązuje 
    się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. 
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9. Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ 
    Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 1). 
    W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, 
    po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, i podpisany przez obie strony. 
    Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 
 
10.Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  w  dniu  
    odbioru techniczno-jakościowego.   
 . 
 
11.Odbioru faktycznego samochodu dokona komisja powołana przez Zamawiającego wykonująca również  
    odbiór techniczno jakościowy  pojazdu , w obecności pełnomocników Dostawcy. 
 
12. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, 
     po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
13. Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla 
     przedstawicieli Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w trakcie odbioru faktycznego. 
 

§ 5 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 
Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć: 
 

1) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, 
 

      2)    instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się w samochodzie 
             w języku polskim; dodatkowy egzemplarz instrukcji zostanie przekazany pełnomocnikom        
             Zamawiającego najpóźniej podczas odbioru faktycznego, 
 
       3)   książkę gwarancyjną w języku polskim, 
 
       4)   dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu. 
 

§ 6 
GWARANCJA I SERWIS 

 
1. Dostawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 24 miesi ące gwarancji oraz rękojmi zgodnie 
    z Kodeksem Cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania 
    przedmiotu umowy. 
 
 2.W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą przez autoryzowany 
    serwis znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
3. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia przez 
    Zamawiającego samochodu do przeglądu lub naprawy. 
4. W przypadku drobnych usterek naprawy dokonywane będą w siedzibie użytkownika samochodu. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

OSP Tapin 
37-562 Rokietnica ; tel. 0-16 6221378, fax. 0-16 62 21391 
e-mail: ug_rokietnica @wp.pl, www.  rokietnica.mky.pl               

Strona 25 
 



 SIWZ – na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu po żarniczego  
dla OSP Tapin ”  

_____________________________________________________________________________________ 
 
  
5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie 
    samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu. 
 
6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Dostawcę na podstawie indywidualnych zleceń 
    dokonanych przez Zamawiającego. 
 
7. Dostawca gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 5 lat od zakończenia produkcji 
    samochodów, będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1. Jeżeli Dostawca, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, 
    w stosunku do terminu ustalonego w § 3 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień 
    zwłoki karę umowną w wysokości 0,3 % ceny przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 20 %, 
    na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Zamawiającego. 
 
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić 
    od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku Zamawiający nie będzie 
    zobowiązany zwrócić Dostawcy kosztów, jakie Dostawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od 
    umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej 
    stronie. 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany 
    jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. 
 
4. W przypadku, gdy Dostawca 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 wystawionej przez          
    Zamawiającego, na kwotę zgodną z warunkami mniejszej umowy. 
 
5. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe 
    od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawionej 
    przez Dostawcę, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 
 
6. Postanowienia §  7 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dostawcy odszkodowania 
    uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 
    kar umownych. 
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§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
    cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 
 
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
    dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
    których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
    Zamawiającego. 
 
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd 
    powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
 
5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 
    zawartymi), jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę faksem, listem poleconym za potwierdzeniem 
    odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujące adresy: 
 
        a) pisma do Zamawiającego:  Urząd Gminy Rokietnica 37-562 Rokietnica  
                                                         Ochotnicza Straż Pożarna Tapin  
        b) pisma do Dostawcy: ....................................................... 
 
6. Jeżeli Zamawiający lub Dostawca przekażą jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem każda 
    ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie 
    pisemnej, np. listu poleconego. 
 
7. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 
    adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenia dokonane na ostatnio 
    wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
 
8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część umowy. 
 
9. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu, wynikającego z interpretacji lub 
    wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 
    sporu. 
  
10.Jeżeli rokowania, o których mowa w pkt. 9, nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 
     w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają       
     rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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11. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
      Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 
 
1. Opis techniczny pojazdu 
 
2. Oferta Wykonawcy 
 
3. Certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego 
     ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka w rozumieniu przepisów o systemie oceny 
     zgodności lub pozytywna opinia CNBOP albo inny odpowiadający im dokument wymagany obowiązującym 
     prawem. 
 
 
 
 
 
 
Dostawca:                                                                                          Zamawiający: 
 
.........................................................                                       ......................................................... 
 
 
 
 
.........................................................                                         ......................................................... 
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Załącznik nr 5a 
 
 
 
 
…………………………………. 
                Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 
 

AKCEPTACJA PROJEKTU UMOWY 
 
 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego  
 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tapin oświadczamy, że załączony do SIWZ  
 
projekt umowy ( stanowiący załącznik nr.3), w tym warunki płatności, został przez nas  
 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  
 
umowy na warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 

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

                                                        podpisy osób upoważnionych 
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