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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkosach Starych 

Mąkosy Stare 69 

26-631 Jastrzębia 

NIP: 796-248-68-02 

REGON: 672773629 

tel.: 48 384 05 05 

Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza 

równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Nazwa zamówienia 

 

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W 

MĄKOSACH STARYCH 

 

3.2. Przedmiot zamówienia: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 

 

3.2.1. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: 

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do 

ustawy, 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu zasad 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 późn. 

zm), 

http://www.jastrzebia.pl/
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 rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 

2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów 

specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  

Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby 

Więziennej i straży pożarnej, (Dz. U. z 2019 r., poz 594), 

 norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 ( lub równoważnych). 

 Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do 

użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane 

na podstawie 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 

późn. zm). 

 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej 

Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5).  

 Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. 

Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i 

pionowych krawędzi samochodu 

 Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i 

dowódcy napisy: „OSP Mąkosy Stare” oraz wykona i umieści na 

pojeździe logo projektu dofinansowującego + herb gminy Jastrzębia.  

3.2.2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Mąkosach 

Starych który musi spełniać następujące wymagania: 

PODWOZIE 
 Pojazd musi być fabrycznie nowy, a silnik i podwozie z kabiną muszą 

pochodzić od tego samego producenta, 

 Rok produkcji minimum 2019 oraz z silnik o mocy nie mniejszej niż 210 

kW,. 

 Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 

1846-1). (lub równoważnej), 
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 Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg 

PN-EN 1846-1). (lub równoważnej), 

 Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji 

ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa 

przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych 

wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia 

bazowego. (w jaki sposób Oferent ma to wykazać?), 

 Pojazd musi posiadać następujące urządzenia sygnalizacyjno-

ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego w tym:  

a) dwie lampy sygnalizacyjne  koloru niebieskiego wykonane w 

technologii LED z minimum  trzema  modułami LED, po minimum  

sześć  LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na 

dachu kabiny kierowcy, wbudowane  w kompozytową nadbudowę 

dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną opływowo. Na 

dachu kabiny musi znajdować  się podświetlany napis „STRAŻ”.  

b) dwie  lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii 

LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie 

wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny 

kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,  

c) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w 

technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości 

lusterka wstecznego samochodu osobowego,  

d) urządzenie dźwiękowe (minimum pięć modulowanych tonów 

zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) 

wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 

W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy minimum 200 W (lub 

2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie 

zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.  

Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu 

dnia i nocy minimum dla sygnalizacji, dźwiękowej. 

e) Wymaga się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych 

jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), 

wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie  

naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych, 

świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)  

f) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED, 

g) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z 

miejsca dowódcy i kierowcy. 
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 Pojazd musi posiadać układ jezdny- stały napęd 4x4, z blokadami 

mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz 

międzyosiowego. Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów  o 

maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny. Koła 

wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami 

podwójnymi na osi tylnej, obręcze kół min 22,5”, 

 zawieszenie osi przedniej i tylnej pojazdu musi być mechaniczne: 

resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory 

przechyłów, 

 Samochód musi być wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , 

posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  

spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 6. Zbiornik paliwa min. 150 

l, 

  Pojazd musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe,  

zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu z funkcją łatwego 

zdejmowania i montażu przez jedną osobę. W przypadku 

zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych 

typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po 

jednym dla każdego z typów ogumienia, 

 układ hamulcowy pojazdu musi być wyposażony w system 

zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub 

równoważny, 

 Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, 

zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz w 

kamerę cofania z minimum  7 calowym monitorem z załączeniem 

kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym 

momencie, 

 Kabina pojazdu musi być czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa 

z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy, 

 Wszystkie miejsca w pojeździe muszą być wyposażone w 

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 

 Pojazd musi posiadać cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym 

przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do 

aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych 

(uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). 

Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez 

konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty 

do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie 
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pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, 

muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie 

aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża, 

 Kabina pojazdu musi być wyposażona w centralny zamek, 

klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 

 Pojazd musi posiadać elektrycznie sterowane szyby po stronie 

kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej, 

 Pojazd musi posiadać elektrycznie sterowane lusterka główne po 

stronie kierowcy i dowódcy, 

 Pojazd musi posiadać listwy z oświetleniem typu LED umieszczone 

obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi, 

 Pojazd musi posiadać schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, 

siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej, 

 Pojazd musi posiadać wywietrznik dachowy, 

 przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem 

kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą  kabiny   zespolonej musi wynosić 

minimum 1500 mm, 

 fotel dla kierowcy musi posiadać pneumatyczną regulacją wysokości, 

oraz ciężaru ciała, 

 fotel dla dowódcy musi posiadać  mechaniczną regulacją wysokości 

oraz z regulacją odległości całego fotela, 

 W kabinie kierowcy musi być zamontowane radio samochodowe z 

odtwarzaczem oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne 

wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do 

instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta 

Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) 

Samochód musi być wyposażony w instalację antenową wraz z anteną 

i  Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale 

pracy autopompy. Radiotelefon musi być zasilany oddzielną 

przetwornicą napięcia, 

 Pojazd musi posiadać sygnalizację otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 

z alarmem świetlnym, słownym, 

 Pojazd musi posiadać sygnalizację informującą o wysunięciu masztu, 

z alarmem świetlnym, słownym ( o treści: ,,otwarte żaluzje”, ,,otwarte 

podesty”, ,,wysunięty maszt”),  
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 Pojazd musi być wyposażony  w sygnalizację załączonego gniazda 

ładowania i stanu naładowania akumulatorów a także  główny 

wyłącznik oświetlenia skrytek, 

 Pojazd musi również  posiadać: 

a) sterowanie zraszaczami, 

b) sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy 

autopompy, 

c) kontrolkę włączenia autopompy, 

d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

f) wskaźnik  niskiego ciśnienia, 

g) wskaźnik  wysokiego ciśnienia. 

 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 

mm, 

 Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, 

bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w 

samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do 

ładowania akumulatorów  z zewnętrznego źródła 230 VAC,  

zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie  

pneumatycznym z sieci  zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości 

minimum 4 metry. Ładowarka musi być zamontowana na samochodzie, 

 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi 

poszczególnych urządzeń pojazdu, 

 Pojazd musi być wyposażony w następujące wyposażenie podwozia- 

(1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt 

ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia 

podnoszonej kabiny, koło zapasowe) oraz hak holowniczy „paszczowy” 

wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie minimum 10 ton, 

 Kolor pojazdu:  

- nadwozie samochodu – RAL 3000,   

- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,  

- błotniki i zderzaki – białe, 

 Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy musi być wyposażona w 

indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy oraz 
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dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek 

do radiotelefonów przenośnych i latarek, 

 Pojazd musi być wyposażony w lampy LED dalekosiężne okrągłe o 

średnicy min fi 180 mm – 4 szt., na orurowaniu aluminiowym, 

anodowanym, profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min. 

1800 mm i średnicy rury min. fi 60 mm, mocowane z przodu pojazdu, 

ZABUDOWA POŻARNICZA 

 Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję 

typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza 

się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). 

Wewnętrzne poszycia skrytek muszą być wyłożone  anodowaną  

gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków  gładką blachą  

nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, 

krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje 

ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia 

powinny być zabezpieczone, 

 Drabina do wejścia na dach musi posiadać  poręcze w górnej części 

ułatwiające wejście na dach i być umieszczona z tyłu pojazdu po 

prawej stronie. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym, 

 Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo 

i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i 

zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z 

materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu 

rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz 

powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny 

posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie musi być 

sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym 

oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty”, 

 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, 

szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa 

była ich obsługa w rękawicach, 

 Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w 

oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach 

schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po 

otwarciu  skrytki, 

 Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu 

składające się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na całej 
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długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3szt na stronę) do 

oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe 

balustrady boczne, 

 Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu muszą być 

zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych 

kierowcy, 

 Główny wyłącznik oświetlenia skrytek musi być zlokalizowany w 

kabinie kierowcy, 

 W kabinie musi być zainstalowany włącznik do  załączenia oświetlenia 

zewnętrznego, z możliwością sterowania  oświetleniem z tablicy 

autopompy, 

 Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub 

rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm 

od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu 

gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów 

umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub 

wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy 

alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”, 

 Dodatkowo wymagane są podesty ze wspomaganym systemem 

teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami 

bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi, 

 Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, muszą być wykonane w 

formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony 

nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min.800 mm,  

wyposażona musi być w półki z regulacją wysokości, 

 Wymagane jest wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych, 

otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki w przednich 

skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość  

skrytki. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, 

do przedniej, środkowej  części nadwozia wyposażonej w półki, 

 Wszystkie półki w zabudowie muszą być wykonane  w systemie z 

możliwością regulacji położenia wysokości półek, 

 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w 

wykonaniu antypoślizgowym,  

 Balustrady boczne dachu muszą być wykonane z materiałów 

kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z 
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elementami  barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. Na dachu 

pojazdu musi być zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na 

drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, 

posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, uchwyty  na drabinę, 

uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp., 

 Autopompa musi być dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3 przy 

ciśnieniu 8 bar i min 400 dm3 przy ciśnieniu 40 bar, 

 Układ musi posiadać możliwość jednoczesnego podania wody lub 

piany do: 

a) dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, 

umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach 

bocznych, 

b) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 

c) działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka, 

d) zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy, 

e) podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. 

 W przedziale autopompy  muszą znajdować  się co najmniej 

następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: 

a) manowakuometr, 

b) manometr niskiego ciśnienia, 

c) manometr wysokiego ciśnienia , 

d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 

e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

f) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

g) miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

h) kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany 

awaryjne), 

i) kontrolka włączenia autopompy, 

j) licznik czasu-pracy autopompy. 

 W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: 

a) sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia 

tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. 

 Pojazd musi posiadać przystawka odbioru mocy przystosowana do 

długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy, 

 Pojazd musi posiadać dozownik środka pianotwórczego, dostosowany 

do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej  

stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy, 
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 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na 

korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków 

pianotwórczych i modyfikatorów, 

 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego 

całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości 

zaworów, 

 Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania 

skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed  

zamarzaniem, 

 W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika 

samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla 

neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów, 

 Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element 

zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń 

stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla 

zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację 

autopompy, 

 Zbiornik wody musi być wykonany z materiałów kompozytowych o 

pojemności nominalnej min. 3 m3   (dopuszcza się tolerancję 

wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej 

±5%).Układ napełniania zbiornika musi być z automatycznym 

zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu 

odcinającego w celu dopełnienia zbiornika, 

 Pojazd musi posiadać zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 

minimum 10% pojemności zbiornika wody, odporny na działanie 

środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika 

środkiem pianotwórczym, musi być możliwe z poziomu terenu i z 

dachu pojazdu, 

 Pojazd musi być wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą 

z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75  

umieszczoną w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z 

zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia 

chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych., 

 Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia 

należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: 

a) nasada wodna zasilająca kolor niebieski, 

b) nasada wodna tłoczna kolor czerwony, 
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c) nasada środka pianotwórczego kolor żółty. 

 Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową 

linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, 

zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta 

rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia 

przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie 

wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone 

w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. 

Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny oraz w 

pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii 

przy użyciu sprężonego powietrza. Narożnik kończący linie zabudowy 

po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem 

kątownikiem ze stali nierdzewnej.   

 Działko wodno-pianowe DWP 16 musi mieć regulowaną wydajność 

min 800÷1600 l /min, i posiadać  nakładkę do piany oraz z regulację 

strumienia (zwarty, rozproszony) i być  umieszczone na dachu 

zabudowy pojazdu.  

 Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – powinien być od kąta 

limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi 

działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie 

nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska 

obsługi pompy. 

 Pojazd musi być wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy 

maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami 

LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm  zasilany 

z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V Wysokość min. 5 m 

od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów 

ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie 

i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. 

Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-

pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie 

kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu 

masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”. 

 Dodatkowo musi maszt spełniać następujące wymagania: 

a) obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony, 

b) złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, 
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c) możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania  masztem na różnej 

wysokości , 

d) oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe 

(pilotem) sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz 

załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 

50 m). 

 Samochód musi być wyposażony również w  :  

a) instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania 

wody w czasie jazdy, 

b) wyciągarkę  elektryczną o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości 

min. 25m,  wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie 

kompozytowej, 

c) światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi, 

d) pionową paletę  obrotową w schowku bocznym na sprzęt burzący, 

e) podesty otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, żółte, 

umieszczone na bokach poprzecznych podestu. 

 Na pojeździe musi być zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu 

zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-

gaśniczych”. 

Pozostałe wymagania jakie muszą być spełnione to: 

 Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu muszą być  uzgodnione  

z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. 

 Montaż sprzętu stanowi koszt wykonawcy. 

 Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji 

– 24 miesiące. 

 Wykonawca poda minimum jeden punkt serwisowy podwozia (adres 

serwisu podwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). 

 Wykonawca poda minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (adres 

serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). 

 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:  

a) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy 

pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, b) aktualne 

świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania 
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w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu,  

c) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód 

specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.  

 Samochód musi być wydany z pełnym zbiornikiem paliwa 

 
 

3.3. Wspólny słownik zamówień CPV 

 

34144210-3 –  Wozy strażackie, 
 

 

3.4. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert 

z rozwiązaniami równoważnymi o parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z podwykonawców.  

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia ustala się od daty zawarcia umowy do: 13.12.2019r. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z pkt. 5.2. 

 spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3. 

 

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

 

5.2.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki 

wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14,  

16 - 20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 

ust. 8. 

 

5.2.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie 

(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu 

(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy).Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia 

 

5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki 

dotyczące: 

 

5.3.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: 

 

Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. 

 

5.3.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 

 

Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. 

 

5.3.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:  

W zakresie zdolności technicznej:  

 

- Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w 

terminie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie- wykonał co najmniej 

trzy dostawy  nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej o 

wartości minimum  760 000,00  zł  brutto każdy    

W zakresie zdolności zawodowej: 

 

 W zakresie zdolności zawodowej warunku nie określa się.  

 

5.3.1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 

na zasadach i po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków określonych  

w art. 22a ustawy tj.: 

 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

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. 

 

b) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

 

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 

5.4.1. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony 

przez Wykonawców łącznie. 

 

5.4.2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi 

zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje wykluczenie 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

7.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

 

7.1.1. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

7.1.2. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy 

dodatkowo załączyć stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby. 

 

7.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy w zakresie potwierdzającym: 

 

7.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w zakresie określonym w pkt 

5.2. SIWZ 

 

7.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę  

w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ 

 

7.1.4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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7.1.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać 

spełniony przez przynajmniej jednego Wykonawcę, bądź łącznie. 

 

7.1.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. 

 

7.1.4.3. Oświadczenia o których mowa w pkt 7.1.3. składa każdy Wykonawca 

 

7.2. Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 

 
7.2.1.  Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert może wezwać 

Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia  

w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczenia  

o którym mowa w pkt 7.1.3., oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

okoliczności o których mowa w pkt 5.2, 5.3 SIWZ. 

 
7.2.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy o których mowa w pkt 5.2. 
 

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 ustawy. 

 

7.2.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu o których mowa w pkt 5.3. 

 
 

7.2.3.1. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

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

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy dostawy  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

8. NFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
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8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123,  

z późn. zm.). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla 

danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub 

wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

8.2. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 

Zamawiającego: 

-  drogą elektroniczną na e-mail: lukasz.romaniuk@jastrzebia.pl 

- pisemnie na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkosach Starych, (adres do 

korespondencji), Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia 

 

8.4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania  

w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,  

w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez 

Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być 

podpisane przez pełnomocnika. 

 

8.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. 

 

8.6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 

 Łukasz Romaniuk, tel. (48) 384-05-11, email: lukasz.romaniuk@jastrzebia.pl 

Marcin Mąkosa, tel. 690-041-518 

 

 

8.7. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także wszystkie inne niezbędne 

dokumenty: www.bip.jastrzebia.pl 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
9.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16979921
mailto:lukasz.romaniuk@jastrzebia.pl
http://www.bip.jastrzebia.pl/
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. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

11.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się 

na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

11.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 

11.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

 

11.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być  

zaadresowana na adres wskazany w pkt 1 SIWZ. 

 

UWAGA: 

 

11.5. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz   

     oświadczenia:  

 

11.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 7.1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

11.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne 

adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną wraz z ceną.  

11.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 

11.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy 

dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty. 

11.5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

pełnomocnika. 

11.5.6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafką 

osoby upoważnionej. 

11.5.7. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu 

treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie  

z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

11.5.8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że 

zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te 
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powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze 

sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

11.5.9. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 

tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres 

Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

 

 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 
Adresat: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkosach Starych, Adres korespondencyjny: 
Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia 
 

OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM POD NAZWĄ 
 

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA 
JEDNOSTKI OSP W MĄKOSACH STARYCH 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED (termin otwarcia ofert) 

 

11.5.10. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały 

Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty 

zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej 

treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu 

przetargowym).  

11.5.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach 

lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia 

powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

12.1. Oferty należy składać Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, 

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia w terminie do dnia 08.08.2019 roku, godz. 12:00 

 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110,  

26-631 Jastrzębia (sala konferencyjna)dnia 08.08.2019 roku, godz. 12:15 

 

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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12.4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

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

warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

 

12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje o których mowa w art. 86 ust. 5. 

 

12.6. UWAGA – decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 

data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową czy kurierską. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

13.1. Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową i musi podać w formie 

określonej w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

13.2. Ostateczna sumaryczna cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) 
oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
 

13.3. Jeżeli złożenie oferty spowoduje powstanie po stronie Zamawiającego obowiązek 
odwróconego VAT-u zgodnie z przepisami ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązany 
jest wliczyć go do ceny brutto oferty. 

 

13.4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe  

w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

w następujący sposób: 

 

13.4.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą a podaną 

słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który 

odpowiada właściwemu obliczeniu ceny; 

 

13.4.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o ww. fakcie Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

14.1. Kryteriami oceny ofert są: 

 

14.1.1. Cena - 60% znaczenia 

 

W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania 

 

𝑃𝑐 = 𝑊𝑐 ∙
𝑃𝑐,𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑐𝑖
∙ 100 

 

gdzie:  
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PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” 

Wc – waga dla kryterium „Cena”(0,6) 

PC,min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

PCi– cena brutto zawarta w ocenianej ofercie 

 

14.1.2. Okres gwarancji i rękojmi – 40% znaczenia 

 

𝑃𝐺 = 𝑊𝑔 ∙
𝑃𝐺𝑖

𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥
∙ 100 

gdzie: 

 

PGi – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji 

i rękojmi” 

Wg – waga dla kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (0,4) 

PGmax– najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert  

PGi– okres gwarancji i rękojmi w ocenianej ofercie (Zamawiający zastrzega, że okres 

gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 

48 miesięcy) 

24 miesięcy – 0% znaczenia 

36 miesięcy – 20 % znaczenia 

48 miesięcy – 40 % znaczenia 

 

14.2. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. 

 

𝑃𝑜 = 𝑃𝑐 + 𝑃𝑔 

 

Gdzie  

Po – suma punktów przyznanych danej ofercie 

Pc – punkty w kryterium „Cena” 

Pg – punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

 

14.3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

14.4. Zamawiający do porównania przyjmie ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki 

będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia. 

 

14.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

14.6. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

14.7. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne 

unieważnienia.  

 

14.8. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 
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15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

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

określony w art. 94 ustawy Pzp. 

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

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze 

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na 

zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

15.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy  

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

17.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:  

 

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 

2) zmiany treści umowy, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp. 

 

17.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

18. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

18.1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 24aa ust. 1. 

18.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 

18.3. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

18.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

 

19.2. Odwołanie. 

 

19.2.1. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

19.2.1.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu; 

19.2.1.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

19.2.1.3. Odrzucenia oferty odwołującego; 

19.2.1.4. Opisu przedmiotu zamówienia; 

19.2.1.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty; 

 

19.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 

19.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

 

19.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo 

w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

19.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

 

19.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.2.4 i 19.2.5 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

19.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 19.2.  

 

19.4. Skarga do sądu. 
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19.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego  

 

19.4.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo 

miejsca zamieszkania Zamawiającego 

 

19.4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 

2018 poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 

19.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,  

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub 

w części. 
 

19.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można 

rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

20. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
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”, Zamawiający informuje, że:  

 

20.1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

 

20.2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. “ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA 

OSP W MĄKOSACH STARYCH”. 

 

20.3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 

20.4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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20.5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

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;   

 

20.6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

20.7. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile 

ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

 

20.8. Wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

21.1. Załącznik nr 1–Formularz oferty 

21.2. Załącznik nr 2A –Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

21.3. Załącznik nr 2B –Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 

21.4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

21.5. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw 

21.6. Załącznik nr 5 –Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów 

21.7. Załącznik nr 6 – Projekt umowy 



   
 

 
 

Załącznik nr 1 

O F E R T A 

WYKONAWCA: 
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców) 

 

Nazwa ....................................……………….………………………………………………............. 

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

Siedziba: ………………………...…………………………………………….................................... 

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

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

reprezentowany przez: …………………………………………...………….……………………… 

Nr telefonu/faks .......................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu .................................................... Nr tel....................................................... 

Adres poczty elektronicznej.………............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zamówienia publicznego pn. „ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

DLA JEDNOSTKI OSP W MĄKOSACH STARYCH” 
 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

 

Netto[zł]:  

Słownie: 

Podatek VAT [zł]:  

Brutto [zł]:  

Słownie: 

 
2. Udzielamy rękojmi i gwarancji na pojazd objęty przedmiotem zamówienia na okres 

                       miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

3.  Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.12.2019r. 

4. Oświadczam(y), że cena ofertowa podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Mąkosach Starych 

Mąkosy Stare 69,  

26-631 Jastrzębia 

Adres koresp.  

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia 

……….......

.. 

 



   
 

 
 

5. Oświadczam(y), iż cena oferty zawiera wszystkie koszty wszystkie koszty wykonania związane  

z realizacja zamówienia i jest ceną ryczałtową. 

6. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę 

przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy, 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w niniejszej 

SIWZ.  

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na realizację  

zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik SIWZ.  

10. Dostawę  objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców* 

11. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

……………………………………………………………………………………………… 
(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 

w następującym zakres:  

…………..……………………………………………………………………………………… 
(należy wskazać zakres lub wpisać nie dotyczy) 

12. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

13. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

 TAK 

 NIE 
 
Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

14. Oferta została złożona na …………………… stronach 

 

 

.................................., dn.     _ _ . _ _ . _ _ _ _r.              .......................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki



   
 

 
 

Załącznik nr 2A 

………………………………………………… 
                (Pieczęć nagłówkowa wykonawcy(ów)) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ŚREDNIEGO 

SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W MĄKOSACH 

STARYCH, oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 5.3 dotyczące: 

 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)     (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 5.3 polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów ………………………………………….. 

w następującym zakresie: …………………………………………(wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

 

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 przedstawieniu informacji. 

 

 

 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

 



   
 

 
 

 

Załącznik nr 2B 

 

 

………………………………………………… 
              (Pieczęć nagłówkowa wykonawcy(ów)) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ZAKUP ŚREDNIEGO 

SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W MĄKOSACH 

STARYCH”, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

 

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że  
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu tj.: ………………………………………………………………………………………. 

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 



   
 

 
 

 

 

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 przedstawieniu informacji 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

………………………………………………… 
              (Pieczęć nagłówkowa wykonawcy(ów)) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ1 

 
Informuję, że*: 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.)  

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu „ZAKUP ŚREDNIEGO 

SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W 

MĄKOSACH STARYCH” 

 

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu „ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-

GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W MĄKOSACH STARYCH” poniżej 

przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

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

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

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

 

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

(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

 

* - właściwe zaznaczyć 

__________________________ 
1  Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  

z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) 



   
 

 
 

Załącznik nr 4 

 

………………………………………………… 
              (Pieczęć nagłówkowa wykonawcy(ów)) 

 

 

WYKAZ DOSTAW 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację 

zadania pn. 

 

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI 

OSP W MĄKOSACH STARYCH  

 

 

W celu potwierdzenia wymogów dot. posiadania zdolności technicznej oświadczam(y), że nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonałem/wykonaliśmy następujące dostawy 
 

 

1 –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające że wyżej wymienione dostawy został y wykonane należycie i 

zgodnie z zawartymi umowami: 

 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego/innych podmiotu/podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp 

załączamy dokument(y) udowadniający/udowadniające że będziemy dysponowali jego(ich) zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia: 

 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)    (Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej) 

Lp. 
Rodzaj 

dostawy  
Termin wykonania 

dostawy 

 

Podmiot na rzecz 
którego dokonano 

dostawy 

 

Cena brutto 
wykonanej 
dostawy 

(pojedynczej 
sztuki 

pojazdu)  

 
 

    

 
 

    

 
 

    



   
 

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

ZOBOWIĄZANIE  

podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oświadczam, iż na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pn. 

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP 

W MĄKOSACH STARYCH 
 

zobowiązuje się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy: 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres  Wykonawcy) 

w 
 

1. zakresie:…………............………………………………………………………………………… 
(zakres udostępnianych zasobów) 

 

2. wskazany w pkt 1 zasób będzie wykorzystywany przez wykonawcę przy realizacji zamówienia  
w następujący sposób/poprzez: 

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

(określenie sposobu wykorzystania przez wykonawcę z udostępnianych zasobów przy realizacji zamówienia, np. 
podwykonawstwo) 

 
3. w zakresie realizacji: 

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

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

4. na okres:  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(należy podać okres, w którym zasób będzie udostępniony wykonawcy) 

 

5. charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(informacja o charakterze stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udzielającym zasób, np. umowa cywilnoprawna, itp.) 

 

 

…………………………………….                          ……..…………………………………………… 
(miejscowość, data)                          (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do 

dyspozycji zasoby) 

 



   
 

 
 

Załącznik nr 6 

 

        UMOWA    nr .       /2019 
                                            zawarta w dniu   ………2019 r. 

  

pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Mąkosach Starych  z siedzibą w Mąkosy  

Stare 69, 26 631  Jastrzębia-  reprezentowaną przez: 

 Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkosach Starych: 

1. Pana Zygmunta Mąkosę 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a……………………………………………………………………………….z 

siedzibą w……………………………………………….. 

reprezentowanym/ą przez: 

1. ………………………………………………. 

zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą, 

o następującej treści:                          

     

Przedmiot umowy 

§ 1.  

Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia………………2019 roku  

Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiotu 

zamówienia pn.  

„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO DLA JEDNOSTKI 

OSP W MĄKOSACH STARYCH” 

 

Termin realizacji 

     § 2.  

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustala się na dzień………2019 r.   Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 13.12.2019 roku od dnia zawarcia umowy. 

                                                         Obowiązki Zamawiającego 

                    § 3  

1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona  

zostanie przez Zamawiającego w protokole odbioru. 

2. Przed odbiorem końcowym Zamawiający dokona odbioru techniczno-jakościowego     

pojazdu w siedzibie Wykonawcy. 

3.  W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia: 

Dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem   

przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu. Dokonanie odbioru 

techniczno-jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz 

podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo  

powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad. 

5. Wymieniony w ust. 1 protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT, na konto Wykonawcy podane w fakturze po pozytywnie podpisanym protokole 

odbioru  techniczno-jakościowym. 

 



   
 

 
 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4.  

1. Do odbieranego średniego, nowego pojazdu pożarniczego Wykonawca  musi dołączyć 

pełną dokumentacja obejmująca w szczególności: 

a) Instrukcję obsługi w języku polskim 

b) Warunki gwarancji, 

c) Wyciąg ze świadectwa homologacji, 

d) Kartę pojazdu. 

2. Samochód musi spełniać wymogi przepisów dopuszczających do eksploatacji  

     Pojazdów specjalnych. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru z  

     wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni. 

 

Nadzór i koordynacja wykonania umowy 

§ 5. 

1. Zamawiający wyznacza koordynatorów w osobach: 

Marcin Mąkosa 

Łukasz Romaniuk   

  w zakresie wykonywania umowy. 

Odbiór końcowy 

                  § 6.  

1. Zamawiający ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 30 dni od daty 

przedłożenia faktury VAT, na konto Wykonawcy podane w fakturze po pozytywnie 

podpisanym protokole odbioru techniczno-jakościowym 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

                                                              Wynagrodzenie             

§ 7.  

1. Za wykonanie prac będących przedmiotem umowy strony ustaliły w drodze przetargu 

nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe brutto w 

wysokości……………………………….. 

słownie złotych:……………………………………………………………………………… 

2. Wysokość ustalona umową nie może ulec zmianie w odniesieniu do zakresu prac 

zawartych w umowie. 

Zasady rozliczeń 

§ 8. 

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następuje 

    fakturą wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót 

końcowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych 

do zapłaty faktur. 

4. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest  

o poinformowanie zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej 

złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy informacje o nr konta na 

platformie PEF. 



   
 

 
 

5. Faktura za nowy średni pojazd pożarniczy zostanie wystawiona zostanie na 

Zamawiającego  tj. Ochotniczą Straż Pożarną w Mąkosach Starych, Mąkosy Stare 69, 26-

631 Jastrzębia NIP 796-248-68-02 REGON 67277362926                     

            

                                            

                                                          Gwarancja jakości i rękojmia 

§ 9.  

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………..miesiące gwarancji. 

2. Zasady gwarancji samochodu strażackiego określają warunki gwarancji przekazane przez 

Wykonawcę 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….miesięcy. 

4. Bieg okresu gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca udziela rękojmi całość średniego pojazdu pożarniczego 

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie …………………….. miesięcy licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy 

bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów.  

8. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w możliwie najkrótszym terminie, 

lecz nie dłuższym niż …… dni od daty pisemnego zgłoszenia. 

9. W przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wady w terminie, o którym mowa  

w ust. 4, nie wynikającym z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy 

inny termin, w którym usunięcie wad winno nastąpić.  

10. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może  

        usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt  

        Wykonawcy.  

12. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków     

       wynikających z tytułu gwarancji. 

13. W okresach gwarancyjnych określonych w § 9 Wykonawca zobowiązuje się do  

wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych samochodu. 

14. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu stwierdzenia wady do  

       jej usunięcia. 

                             Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

-zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy 

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

- zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 



   
 

 
 

 b) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: 

       - Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu  

        umowy 

       - Zamawiający powiadomi Wykonawce, że na skutek zaistnienia uprzednio nie    

                    przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań  

         umownych  względem Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod 

rygorem nieważności odstąpienia. 

 

Kary umowne 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości 

przedmiotu umowy określonej w § 5, za każdy dzień zwłoki. 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi i 

gwarancji za wady – w wysokości 0,1 % wartości uszkodzonego elementu za każdy 

dzień zwłoki, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

wartości przedmiotu określonej w § 5. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

umowy określonej w § 5, za każdy dzień zwłoki. 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

10% wartości przedmiotu określonej w § 5 

 

Zmiana umowy 

§ 13 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających  

z okoliczności opisanych w ust. 2 i 3. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  

w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 

1) Urzędowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana umowy w zakresie dostosowania 

cen do obowiązującej stawki podatku VAT. 

2) Konieczności dostosowania treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,  

3. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.  

 

Dane osobowe  

§ 14 

1. Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkosach 

Starych  (adres: Mąkosy Stare 69, 26-631 Jastrzębia); 

  



   
 

 
 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZAKUP 

ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W 

MĄKOSACH STARYCH” nr postępowania OSPM.1.1.2019 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 

2018), dalej „ustawa PZP”; 

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez danych osobowych  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; 

6. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7.  Posiada Pani/Pan:  

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

dotyczących;  

·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; 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. 

·         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**; 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. 

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

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

narusza przepisy RODO;  

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

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

osobowych; 

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

·         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.   

  

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności 



   
 

 
 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz. dla 

Wykonawcy a 2 egz. dla Zamawiającego. 

                                                                Załączniki 

§ 16. 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

 

           (podopis Wykonawcy)                                                         (podpis Zamawiającego) 
 


