
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

NA DOSTAWY 

 

PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 

 

o wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 215 000 euro na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 

ze zm.) – zwanej dalej "ustawą" 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczy z układem napędowym 4x4  

dla OSP w Łazach  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

Nazwa Zamawiającego:   Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach 

REGON:  022047444  

NIP:  9161393015 

Miejscowość  Łazy Wielkie 

Adres:  56-321 Bukowice Łazy Wielkie 49C  

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez 

Pełnomocnika Zamawiającego:  

 

Gmina Krośnice  

56-320 Krośnice, ul. Sportowa 4 

tel./fax. (71)38 46 000 / (071) 38 46 015 

e-mail: sekretariat@ug.krośnice.pl   

 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 

Ilekroć w niniejszym postępowaniu mowa jest o czynnościach dokonywanych przez 

Zamawiającego - uprawnionym do dokonywania tych czynności jest Pełnomocnik 

Zamawiającego.  

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować do 

Pełnomocnika Zamawiającego: 

 

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

tel./fax. (71)38 46 000 / (071) 38 46 015 

e-mail: sekretariat@ug.krośnice.pl 

znak postępowania: RGPOŚiI.271.10.2022 

 

identyfikator postępowania (miniportal) 

ce078b6b-1e69-41a4-a449-e3a428d84215 

 

Krośnice, 16.05.2022 r. 

mailto:sekretariat@ug.krośnice.pl
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Zawartość specyfikacji: 

 

1. Postanowienia SWZ str. 2-16 

2. Załącznik nr 1  str. 17-19 formularze oferty; 

3. Załącznik nr 2  str. 20-21 wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu    

        wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu    

        warunków udziału w postępowaniu;  

4. Załącznik nr 3  str. 22-23 wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego  

       zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz  

spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby 

5. Załącznik nr 4  str. 25  informacja w sprawie grupy kapitałowej; 

6. Załącznik nr 5  str. 25-27 wzór umowy; 

7. Załącznik nr 6  str. 28-37 wymagania techniczne; 

8. Załącznik nr 5  str. 38  wykaz dostaw; 
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§1. Zamawiający 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach,  

Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice 
NIP 9161393015 

REGON 022047444 

 

Pełnomocnika Zamawiającego: 

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

e-mail: sekretariat@ug.krośnice.pl 

ePUAP: Urząd Gminy Krośnice 8da85r4prv 

strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem:  

https://bip.krosnice.pl/  

 

§2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Tryb podstawowy – bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 – 296 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

   

§3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 

Kod i nazwa wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 

34144210-3 wozy strażackie 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z 

układem napędowym 4x4 dla OSP w Łazach; 

2) podstawowe parametry: 

a) fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2022; 

b) zbiornik wody o pojemności min 4,5 m
3
; 

c) samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej 

niż 320 kW; 

d) silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6; 

e) pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

(Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 

984); 

3) wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotowego pojazdu; 

4) na przedmiot umowy wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi, która wynosi 

na podwozie i nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące;  

mailto:sekretariat@ug.krośnice.pl
https://bip.krosnice.pl/


 

 4 
 

5) szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w wymaganiach 

technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SWZ; 

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej, w tym SWZ użyto przykładowego znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli 

zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w 

dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio 

wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia 

parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie 

równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub 

„równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie 

gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i 

urządzeń podane w specyfikacji technicznej należy rozumieć jako preferowany typ w 

zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można 

dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze 

normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o 

takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia standardów. 

5. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić 

wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych 

zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.  

6. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do wskazania elementów urządzeń i materiałów 

równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji 

przetargowej w tym SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako 

wybór elementów opisanych w dokumentacji przetargowej w tym SWZ. 

 

§4. Wymagania dotyczące podwykonawstwa 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 

imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (o ile jest już znana). Należy w 

tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 

sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 

zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału 

podwykonawców.  
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3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia.  

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 – 123 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

§5. Oferty częściowe 

 

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych.  

 

§6. Informacja na temat przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu 

dodatkowych robót budowlanych / usług / dostaw 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.  

 

§7. Oferty wariantowe 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

 

§8. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

 

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie. 

 

§9. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy po odbiorze technicznym, stanowi podstawę do wystawienia 

faktury. 

 

§10. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:   

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  
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2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:   

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów:   
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:   
Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz dowodem opłaty składki.  

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 dostawę 

samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości min. 600 000,00 zł brutto 

 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 

ustawy Pzp.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.   

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w 

ust. 2.   

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.   

7. Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:   

1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając 

oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w 
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie 

należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;  

3) wypełniając formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres 

wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców. 

8. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający wezwie do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w §12 SWZ – 

ETAP II postępowania.   

  

§11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – ETAP I (dotyczy wszystkich 

wykonawców) 

  

1. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie wskazanym w §10 ust. 2 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wykonawca, 

w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik 

nr 3 do SWZ). 

2) wymagania techniczne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ; 

 

2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:   

1) pełnomocnictwo tj. oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną 

osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w 

pełnomocnictwie (do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo należy złożyć w 

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;  

2) zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca; wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokument należy złożyć w 

oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 

3) dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich 

zaoferowania przez wykonawcę; 
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4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które 

dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy – o ile dotyczy (odnosi się do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 

3. Przedmiotowe środki dowodowe: zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych 

środków dowodowych.  

 

§12. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – ETAP II  

(dotyczy wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) 

 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych 

na dzień ich złożenia tj.:  

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy; należy sporządzić według druku stanowiącego załącznik nr 7 do 

SWZ 

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 12. pkt. 2), 

wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 

potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej; 

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; należy 

sporządzić według druku stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego usługi były wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie.  
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§13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

        przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami  

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się za pośrednictwem: 

1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ (formularz do komunikacji); 

2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal: Urząd Gminy Krośnice 8da85r4prv, za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP); 

3) poczty elektronicznej na adres: kbien@ug.krosnice.pl  

2. Zamawiający zaleca, aby tytuł/temat wiadomości zawierał numer postępowania tj. 

RGPOŚiI.271.10.2022 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania 

oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 

4. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe 

odwzorowania dokumentów składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza 

do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą 

poczty elektronicznej, na adres email: kbien@ug.krosnice.pl. 

5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania dokumentów (innych 

niż oferta oraz załączniki do oferty) za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania 

będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z 

serwera pocztowego zamawiającego. 

10. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania” na 

miniPortalu. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 

oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:kbien@ug.krosnice.pl
mailto:kbien@ug.krosnice.pl


 

 10 
 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

  

§14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 

Zamawiający wyznacza następującą osoby do porozumiewania się z wykonawcami, w 

sprawach dotyczących niniejszego postępowania:  

 Pan Hubert Kulej, tel. 533-680-043, email: – w zakresie przedmiotu zamówienia, 

 Pan Krzysztof Bień, tel. 71/3846026, e-mail: kbien@ug.krosnice.pl – w zakresie procedu-

ry przetargowej 

 

§15. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście 

tysięcy złotych 00/100). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o 

których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Miliczu o/Krośnice nr 77 9582 1023 2002 

0200 0101 0004 z dopiskiem wadium w postępowaniu: „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczy z układem napędowym 4x4 dla OSP w Łazach”. 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 

zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

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

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

Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 

ust. 6 PZP. 

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 

2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci 

elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób 

upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres 

związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w 

sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 

terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym 

mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 14 PZP. 

mailto:kbien@ug.krosnice.pl
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6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 

określenie przedmiotu zamówienia 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia 

bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 

7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 – 5 PZP 

 

§16. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 23 czerwca 2022 roku. Pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2. SWZ wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2. SWZ, 

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

  

§17. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności przy użyciu 

środków elektronicznych w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Składane pliki winny zostać zaszyfrowane za pomocą miniPortalu. Funkcja szyfrowania 

jest dostępna na miniPortalu po wejściu w szczegóły postępowania.  

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne 

załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 

pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które 

spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
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niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wszelkie informacje, które 

wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

9. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, aż do zawarcia umowy, ponosi wyłącznie wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziałuw postępowaniu. 

10. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.  

 

§18. Termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 

25.05.2022 r., godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 maja 2022 r. o godz. 10:15. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego, 

4. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający 

dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia 

ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach.  

 

§19. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Ceną ofertową jest cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).  

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, SWZ oraz załączników do SWZ. 

3. Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zasady 

zaokrąglania: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 

po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga 

cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

4. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

 

 

 



 

 13 
 

§20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

        z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

cena ofertowa (C) – 100 pkt 

 

2. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący 

sposób: 

 

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu 

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 

100 pkt 

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu 

 

gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  

4. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, zostały określone w 

opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach technicznych. Dokumenty te określają 

szczegółowo parametry techniczne i jakościowe jakie musi spełniać samochód 

ratowniczo-gaśniczy, jak i opis wyposażenia jakim musi dysponować. W związku z 

powyższym zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów 

wyboru oferty o wadze przekraczającej 60 %/pkt. 

 

§21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
  

1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 

na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SWZ.  

2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 

308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu 

wykonawcy,  

o ile upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów 

rejestrowych wykonawcy, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub dokument pełnomocnictwa nie został 

wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki 

cywilnej); 

 

§22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
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wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej 

podanej w Ofercie. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

biorczości. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 

zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 

w pkt. 3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie 

wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w 

sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia 

wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem 

Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego 

wykonania umowy. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający 

pozostawia 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji. Pozostała kwota jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 

 

§23. Istotne postanowienia umowy 

 

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do SWZ wzór umowy - załącznik nr 5.  
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§24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami 

zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ. 

2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§25. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp). 

 

§26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania 

  

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zmówienia. Jeśli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała 

najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, 

pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1, zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 

że zachodzą przestanki do unieważnienia postepowania. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, 

podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje, 

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, poddając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

4. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeśli zachodzi jedna z 

przestanek opisanych w art. 255 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

256 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o 

unieważnieniu postępowania, poddając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

§27. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach z 

siedzibą Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice; 
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2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować w 

następujący sposób:    

a) pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie podstawowym bez negocjacji; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;   

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO
2
; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

                                                 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 

Zamawiający:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach 

Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla 

OSP w Łazach  

numer postępowania: RGPOŚiI.271.10.2022 

 

2. Dane dotyczące wykonawcy: 

 

Nazwa i adres wykonawcy: 

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

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

 

tel.: ......................................................... 

e-mail: ......................................................... 

REGON: ......................................................... 

NIP: ......................................................... 

adres skrzynki ePUAP ......................................................... 

 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

1) cena brutto ....................................................... zł 

2) termin wykonania: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

3) na samochód udzielamy gwarancji i rękojmi: 

a) podwozie pożarnicze ………………… (min. 24 miesiące) 

b) nadwozie pożarnicze ………………… (min. 24 miesiące)  

4) warunki płatności – zgodnie z zapisami SWZ 

5) producent…………….., typ …………….., model podwozia …………….., rok 

produkcji …………….., 

4. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

w zakresie następujących towarów/usług (dot. np. wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, importu towarów): 

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

 

5. Wartość ww. towarów lub usług (dotyczy pkt 4) bez kwoty podatku wynosi: 

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

 

6. Niniejszym oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

2) akceptuję warunki płatności określone przez zamawiającego; 

                                                 

1 wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione 
2 jw. 
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3) zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam 

warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

4) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

5) jestem związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ; 

6) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 

Uwagi: 

*w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7. Przedmiot zamówienia wykonam (zaznaczyć właściwe): 

☐ samodzielnie 

☐ z udziałem podwykonawców 

 

8. Podwykonawcom zamierzam przeznaczyć następujące części zamówienia: 

lp. część/zakres zamówienia oraz nazwa podwykonawcy* 

1.  

2.  

3.  

*podać jeżeli jest już znana nazwa podwykonawcy 

 

9. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest wykonawca (zaznaczyć właściwe): 

☐ mikroprzedsiębiorstwo  

☐ małe przedsiębiorstwo  

☐ średnie przedsiębiorstwo   

☐ inne 

 

Uwagi: 

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego 

podmiotu osobno.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.  

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani 

małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EURO. 

 

 



 

19 

 

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy 

 

 

Uwaga: integralną częścią formularza ofertowego  

jest załącznik nr 6 SWZ – wymagania techniczne  

należy złożyć wraz z ofertą 
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Załącznik nr 2 
Zamawiający:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach 

Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice 

 

OŚWIADCZENIE 

 wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla 

OSP w Łazach  

numer postępowania: RGPOŚiI.271.10.2022  

 

Wykonawca (nazwa i adres): 
....................................................................................................................................................... 

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

 

W celu potwierdzenia umocowana do reprezentowania wskazuję, że dokumenty znajdują się 

w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych (zaznaczyć właściwe): 

☐ https://prod.ceidg.gov.pl - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej 

☐ https://ems.ms.gov.pl – Krajowy Rejestr Sądowy   

☐ inne: ………………. i można je uzyskać po wpisaniu następujących danych 

………………...….… 

 

1. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania: 

☐ oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 

1 pkt 1-6  ustawy Pzp;  

☐ oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ...... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………... 

 

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe: 

1) ……………………………………………….. 

 

*wskazać jeżeli dotyczy 

 

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu  

o zamówieniu oraz w §10 SWZ; 

2) oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w §10 SWZ 

(zaznaczyć właściwe):  

☐ polegam na zasobach innego podmiotu 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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☐ nie polegam na zasobach innego podmiotu 

 

3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy  

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien 

złożyć każdy podmiot 

(uczestnik konsorcjum) 
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Załącznik nr 3 
Zamawiający:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach 

Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice 

 

OŚWIADCZENIE 

 podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla 

OSP w Łazach  

numer postępowania: RGPOŚiI.271.01.2022 

 

Wykonawca (nazwa i adres): 

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

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

 

W celu potwierdzenia umocowana do reprezentowania wskazuję, że dokumenty znajdują się 

w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez-

płatnych baz danych (zaznaczyć właściwe): 

☐ https://prod.ceidg.gov.pl - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej 

☐ https://ems.ms.gov.pl – Krajowy Rejestr Sądowy   

☐ inne: ………………. i można je uzyskać po wpisaniu następujących danych 

………………...….… 

 

1. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (zaznaczyć właściwe): 

☐ oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

pkt 1-6 ustawy Pzp;  

☐ oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ...... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………….. 

 

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe: 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w §10 SWZ 

udostępniam następujące zasoby: 

 

Udostępniane zasoby: 

…………………………………………………………………………………….…………

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

(należy wskazać zakres w jakim podmiot trzeci udostępnia zasoby) 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w §10 SWZ w zakresie których udostępniam swoje zasoby wykonawcy 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 

4. Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufa-

nym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wyko-

nawcy 
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Załącznik nr 4 

 

Zamawiający:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach 

Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice 

 

OŚWIADCZENIE 

(grupa kapitałowa) 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla 

OSP w Łazach  

numer postępowania: RGPOŚiI.271.10.2022 

 

Wykonawca (nazwa i adres): 

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

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

 

Niniejszym oświadczam, że (zaznaczyć właściwe): 

 

☐ nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z pozostałymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

☐  jestem członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), w skład której wchodzą 

następujący przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu: 

 

lp. nazwa (firma) / imię i nazwisko adres siedziby / adres zameldowania 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien 

złożyć każdy podmiot (uczestnik konsorcjum) 

 

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

wzór umowy 

 

UMOWA nr ………………… 

zawarta w dniu ............  

 

pomiędzy zamawiającym,  

tj. Ochotniczą Strażą Pożarną w Łazach  

Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice, NIP 6422556929  

którą reprezentuje:  

Hubert Kulej – Prezes 
a wykonawcą, którym jest:    

 ............................................................................................,  

reprezentowanym przez: ...................................................., 

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie 

podstawowym, bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  

z układem napędowym 4x4 dla OSP w Łazach tj. producent…………….., typ 

…………….., model podwozia …………….., rok produkcji …………….., spełniającego 

wymagania stawiane przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, która 

stanowi integralną część umowy. 

 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

 

§3 

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: 

netto: .............................. zł 

podatek VAT: ..................% 

brutto: .............................. zł 

słownie brutto: 

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

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarcze-

nia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy po odbiorze technicznym, stanowi podstawę do wystawienia 

faktury  

i przygotowania dokumentów do rejestracji.    

4. Należność za wykonaną dostawę będzie uregulowana z konta zamawiającego w formie 

przelewu na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

 

§4 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w trzech etapach: 

1) etap I - odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie wykonawcy; 

2) etap II - pozostawienie pojazdu w depozycie u wykonawcy na czas m.in. rejestracji 

pojazdu; 
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3) etap III - odbiór końcowy. 

2. Zamawiający dokonuje odbioru techniczno-jakościowego, przedmiotu umowy w siedzibie 

wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu przez wykonawcę o dacie odbioru w formie 

elektronicznej na adres: kbien@ug.krosnice.pl.     

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad. 

4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego zamawiający dokona sprawdzenia: 

dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem 

przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego 

poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. 

5. Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty związane z pozostawieniem przez 

zamawiającego przedmiotu umowy w depozycie obciążają wykonawcę. W czasie 

pozostawania przedmiotu umowy w siedzibie wykonawcy ryzyko utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcy. Potwierdzeniem pozostawienia pojazdu w 

depozycie będzie bezusterkowy protokół odbioru techniczno-jakościowego. 

6. Do dnia odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu niezbędne dokumenty 

potrzebne do zarejestrowania samochodu. 

7. Po dopełnieniu formalności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, zamawiający 

dokona odbioru końcowego. Potwierdzeniem odebrania pojazdu z depozytu będzie 

bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 

8. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi 

przedmiotu umowy dla przedstawicieli zamawiającego w dniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

9. Wszelkich odbiorów będzie dokonywać komisja w skład której będą wchodzili 

przedstawiciele zamawiającego, w obecności przedstawiciela wykonawcy. Protokoły 

zostaną sporządzone w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

§5 

1. Z przedmiotem umowy wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną dokumentację 

techniczną samochodu, w tym m.in.: 

1) instrukcja obsługi – 1 szt. w języku polskim, 

2) książka gwarancyjna – 1 szt. w języku polskim, 

2. Przedmiot umowy zostanie wydany zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa oraz 

płynu AdBlue. 

 

§6 

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji i rękojmi, która wynosi: 

1) na podwozie samochodu .................... miesiące, 

2) na nadwozie pożarnicze .................... miesiące, 

licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Na zamówione podzespoły zakupione przez wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie 

z gwarancją ich producenta. 

3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie 

zamawiającego przez autoryzowany serwis wykonawcy i na koszt wykonawcy. 

 

§7 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w 

następującej wysokości: 

mailto:kbien@ug.krosnice.pl
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego; 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi zwłoka w 

wydaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni kalendarzowych od terminu, o którym mowa 

w §2 niniejszej umowy. W powyższym przypadku wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

odszkodowawcze  

w wyniku poniesionej szkody. 

4. Łączna wysokość kar umownych, które zamawiający może naliczyć wobec wykonawcy 

nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. 

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony 

mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§8 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową 

realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia; warunki zmiany: wystąpienie 

okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu; 

2) zmiana stawki podatku VAT i wynikająca z niej zmiana wartości brutto umowy; 

warunki zmiany: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w 

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; 

3) zaproponowania przez wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem 

funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, 

zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji 

przedstawionej w ofercie; dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w 

załączniku rozwiązań konstrukcyjnych; 

4) zmiana przepisów prawa; dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi 

dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego 

wyposażenia do nowych przepisów prawa. 

2. zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

1. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 dla wykonawcy 

oraz 2 dla zamawiającego. 

2. Formularz ofertowy wykonawcy wraz z wymaganiami technicznymi stanowi załącznik do 

umowy. 

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik 6 

Wymagania techniczne 

Przedmiot zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczy z 

układem napędowym 4x4  dla OSP w Łazach  

 

 

Producent: ………………………………………………………………………………… 

Typ (model): ……………………………………………………………………………… 

Wersja: …………………………………………………………………………………… 

Rok produkcji: …………………………………………………………………………… 

Uwaga: wykonawca wypełnia kolumnę „oferowane parametry”, podając konkretny 

parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” 

Lp. 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

OFEROWANE PARAMERTY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

WYPEŁNIA OFERENT 

I. Podwozie z kabiną  

1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogo-

wym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojaz-

dów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo 

o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), 

 

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 pu-

blicznego 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. Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 

oraz PN-EN1846-2. 

 

1.4. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do 

użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Mi-

nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeń-

stwa 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 ważne na dzień odbioru.  

 

1.5. Samochód – fabrycznie nowy.  Rok produkcji  2022 

.Podać markę i typ podwozia. 
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Lp. 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

OFEROWANE PARAMERTY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

WYPEŁNIA OFERENT 

1.6. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do 

akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi 

zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może 

przekraczać 16000 kg.  Rezerwa masy między MMR a 

DMC min. 10%) 

 

1.7. Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - 

ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywi-

lejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożli-

wiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub 

głośniki o mocy  min. 200 W 

Belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa ni-

skoprofilowa o szerokości co najmniej 1750 mm. Belka 

montowana na dachu kabiny, musi być osłonięta kon-

strukcją w kolorze czarnym, uniemożliwiająca uszko-

dzenie jej przez np. gałęzie. Belka musi być wyposażo-

na co najmniej w sześć  modułów oświetleniowych typu 

LED umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jed-

nym module typu LED na każdym boku belki. 

- Lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty – 4 sztuki, 

minimum 6 LED w każdej lampie, zamontowane z 

prawej i lewej strony przedniej części pojazdu, wyso-

kość montażu dolnych lamp od podłoża powinna odpo-

wiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub 

tylnych szyb pojazdów osobowych (tak aby lampy były 

doskonale widoczne przez kierujących tymi pojazdami). 

Lampy muszą być zainstalowane w poziomie. 4 lampy 

ostrzegawcze zamontowane po bokach przedniej części 

pojazdu. 

Lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach za-

budowy – zamontowane powinny być w jednej linii 

jedna na początku zabudowy patrząc od strony kabiny 

pojazdu druga jak najbliżej końca zabudowy.  

- Belka z przodu na atrapie z czterema lampami haloge-

nowymi dalekosiężnymi. 

- na poddaszu kabiny zamontować taran z czteroma 

reflektorami 

- fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na 

tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. 

Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie 

światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją 

świetlną samochodu. 

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem 

mechanicznym za pomocą osłon. 

 

1.8. Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem 

umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystoso-

wana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. 

Monitor min.7”. 

 

1.9. W przedziale autopompy musi być zainstalowany do-

datkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotele-

fonem przewoźnym. 

 

1.10. Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: 

- silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 

320 KM ,  

- silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgod-

nie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min.  

EURO 6.  
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Lp. 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

OFEROWANE PARAMERTY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
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1.11. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej 

półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może 

przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchyla-

nych podestów roboczych. 

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od prze-

znaczenia z zachowaniem ergonomii. 

 

1.12. Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, 

blokady mechanizmów różnicowych min.: 

- międzyosiowego, 

- osi tylnej, 

- osi przedniej, 

- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła 

podwójne. 

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory 

paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator 

przechyłów.  

 

1.13. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona 

na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących 

zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 

1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). 
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1.14. Kabina wyposażona w: 

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwia-

jący ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 

- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 

- wywietrznik dachowy, 

- klimatyzację, 

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 

- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie 

kierowcy i dowódcy, 

- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, 

- lusterko rampowe - dojazdowe przednie, 

- lusterka zewnętrzne podgrzewane, 

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i 

dowódcy, 

- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, 

- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, 

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów 

budynków, 

- szperacz LED zew. dalekosiężny, obrotowy zdalny na 

pilota 

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotli-

wość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp mię-

dzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania 

w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfa-

numeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony 

do instalacji antenowej zakończonej antena radiową 

przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy 

potencjometr siły głosu. 

Kabina wyposażona dodatkowo: 

- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w 

oparciach siedzeń tylnych, 

- półka na 6 hełmów plus półka zamontowana na łado-

warki 

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwia-

jącej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamo-

wania. 

 

1.15. Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: 

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 

- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, 

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 

- sterowanie zraszaczami,   

- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i prze-

działu  pracy autopompy, 

- kontrolka włączenia autopompy, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorni-

ku, 

- wskaźnik niskiego ciśnienia, 

- sterowanie falą świetlną, 

- załączanie oraz rozłączanie przystawki autopompy 
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1.16. 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. 

 

1.17. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegu-

nem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przy-

padku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alterna-

tora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać 

pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy 

maksymalnym obciążeniu. 

 

1.18. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik 

prądu. 

 

1.19. Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneuma-

tycznej razy 2 lewa i prawa strona auta 

 

1.20. Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulato-

rów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z prze-

wodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłą-

czeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. 

Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego 

odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu 

silnika. 

 

1.21. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatycz-

ny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca do-

stępnego dla kierowcy i dowódcy. 

 

1.22. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwięko-

wą włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację 

świetlną dopuszcza się  światło cofania. 

 

1.23. Kolorystyka:  

- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, 

- błotniki i zderzaki - białe,  

- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. 

 

1.24.  Wylot spalin nie może być 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 pojaz-

du zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach 

otoczenia od –25°C do +50°C. 

 

1.26. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia 

kabiny. 

 

1.27. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd mini-

mum 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 posto-

ju. 

 

1.29. Pojazd wyposażony w system ABS.  

1.30. Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspoma-

ganiem. 

 

1.31. Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżni-

kiem dostosowanym do różnych warunków atmosfe-

rycznych. 
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1.32. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samo-

chodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić 

z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego 

mocowania koła zapasowego. 

 

1.33. Pojazd wyposażony w: 

- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający 

odholowanie pojazdu, 

- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu 

pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać ob-

ciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub 

wyciągania pojazdu, 

- tylny zaczep holowniczy  

 

II. Zabudowa pożarnicza:  

2.1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na koro-

zję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kom-

pozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj 

zabezpieczenia. 

 

2.2. Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Po-

wierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową 

o właściwościach  przeciwpoślizgowych. 

 

2.3. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, 

wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary 

skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie reali-

zacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie 

typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami  

na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny 

do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) 

oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiające-

go. 

 

2.4. Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-

pianowe typ DWP 16o regulowanej wydajności i regu-

lowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka 

zamontowany zawór odcinający, (końcówka 

do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu 

obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez 

zamawiającego).  

 

2.5. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi 

kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 

 

2.6. Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nie-

rdzewnej w systemie z możliwością płynnej regulacji 

położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skry-

tek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej. 

Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu 

(w układzie 3+3+1). 

 

2.7. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z 

materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w 

wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej 

stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze 

ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla 

od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. 
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2.8. Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane 

żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi 

z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem 

sprężynowym,  wyposażonymi w zamki zamykane na 

klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. 

Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. 

Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.  

 

2.9. Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane 

stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umiesz-

czonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie 

stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. 

Dolne podesty odchylane  blokowane po zamknięciu 

przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie 

podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizo-

wane w kabinie kierowcy. 

 

2.10. Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia 

ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz szuflady 2 

szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy lub 

pompę szlamową itp. Skrytki na sprzęt oraz przedział 

autopompy powinny być wyposażone w odwodnienie. 

 

2.11. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w 

oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po 

otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  

zainstalowany w kabinie kierowcy,  

 

2.12. Pojazd  wyposażony w:  

- listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w 

górnej części zabudowy pożarniczej,  

- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz 

miejsca kierowcy pojazdu, 

- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu 

LED, 

- oświetlenie  typu  LED umieszczone  nad drzwiami  

wyjściowymi  kabiny  załogi. 

 

2.13. Szuflady, podesty i wysuwane tace  automatycznie blo-

kowane  w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają 

zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypa-

daniem z prowadnic. 

 

2.14. Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej 

powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają ozna-

kowanie ostrzegawcze. 

 

2.15. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, 

drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstru-

owane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

 

2.16. Zbiornik wody o pojemności min. 4500 litrów wykona-

ny z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządo-

wanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz 

układ zabezpieczającym przed wypływem wody pod-

czas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny 

oraz falochrony. 

 



 

35 

 

Lp. 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

OFEROWANE PARAMERTY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

WYPEŁNIA OFERENT 

2.17. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 

10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału 

odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania 

środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające 

jego bezpieczną eksploatacje. 

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możli-

we z poziomu terenu i dachu pojazdu.   

 

2.18. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowa-

nym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 

Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy 

silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w 

kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pia-

nowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 
0
C.  

 

2.19. Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 

2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 

1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.450 

l/min. przy ciśnieniu 4  MPa.  

 

2.20. Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.  

2.21. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby 

parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samo-

chodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika 

zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. 

 

2.22. Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokoci-

śnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 

m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - piano-

wą z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa 

nakładka na prądownicę do podawania piany). 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. 

 

2.23. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu 

tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza 

się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. 

 

2.24. Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do 

usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do 

celów gaśniczych: 

-  instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 

zraszacze,  

-  dwa zraszacze powinny być umieszczone przed 

przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, 

-  powinna być wyposażona w zawory odcinające (je-

den dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zra-

szaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, 

- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnie-

nie było możliwe po otwarciu zaworów odcinają-

cych. 

 

2.25. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roz-

tworu środka pianotwórczego do: 

- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu 

pojazdu bo bokach,  

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 

- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu 

pojazdu. 
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2.26. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika sa-

mochodu. 

 

2.27. Autopompa 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. 

 

2.28. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej na-

stępujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pom-

py: 

− manowakuometr, 

− manometr niskiego ciśnienia, 

− manometr wysokiego ciśnienia, 

− wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu 

(dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony 

w kabinie kierowcy), 

− wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbior-

niku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka piano-

twórczego umieszczony w kabinie kierowcy), 

− miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

− regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

− włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, 

− licznik motogodzin pracy autopompy, 

− wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chło-

dzącej silnika, 

− sterowanie automatycznym układem utrzymywania 

stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego 

sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnie-

nia pracy, 

− sterowanie automatycznym zaworem napełniania 

zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na 

sterowanie ręczne, 

− schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem 

zaworów i opisem w języku polskim, 

− głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją 

przewoźną zamontowaną na samochodzie umożli-

wiający odbieranie i podawanie komunikatów 

słownych. 

 

2.29. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym 

zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. 

Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpiecza-

jącą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.   

 

2.30. Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka 

pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 

6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności 

pompy.  

 

2.31. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odpor-

ne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania 

środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

 

2.32. Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego 

całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. 

 

2.33. Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do 

napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elemen-

ty zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy 

zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiorni-

ka zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, 

gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 
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2.34. Maszt oświetleniowy: 

- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetle-

niowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub 

agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samo-

chodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W 

każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 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 65. Złożenie 

masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego 

przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolido-

wać z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową 

oraz drabiną. 

 

III. Wyposażenie:  

3.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i 

dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania 

numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi 

wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie prze-

kazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). Korytarz 

życia. 

 

3.2 Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elek-

trycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co 

najmniej 25 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowa-

nie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. 

Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne za-

bezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające 

instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w 

momencie przeciążenia wyciągarki. 

Osłona wyciągarki kompozytowa. 

 

3.4 Klin pod koła 1 szt., zestaw narzędzi naprawczych pod-

wozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, 

trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica 

proszkowa – 2 kg – 2 szt., kamizelka ostrzegawcza – 1 

szt. 

 

IV. Warunki gwarancji i serwisu  

4.1 Gwarancja min. 24 miesiące.  

4.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wypo-

sażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. 

 

4.3 Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu 

w tym  

- karta pojazdu 

- wyciąg ze świadectwa homologacji  

- badania techniczne  

 

4.4 Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.  

 

 

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do 

uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy za-

mawiający. 
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 Załącznik nr 7 

 

Zamawiający:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach 

Łazy Wielkie 49c, 56-321 Bukowice 

 

WYKAZ DOSTAW 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla 

OSP w Łazach  

numer postępowania: RGPOŚiI.271.10.2022 

 

Wykonawca (nazwa i adres): 

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

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

Ja(My) podpisując niniejszy dokument, reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana 

powyżej, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach 

rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy oświadczam(y), że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy niż 3 lata, to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności 

wykonaliśmy następujące zamówienia: 

 

Lp. Przedmiot dostawy 

Podmioty, dla któ-

rych zostały wyko-

nane dostawy 

Wartość 

zamówienia 
Data wykonania 

1.     

2.  

 

   

 

 

Uwaga ! 

Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące dostawy wskazanych w wykazie, 

określające, czy dostawy te zostały wykonane prawidłowo i ukończone w terminie. 

 

                                                                                                                                      

    

 

 

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  
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