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1.Rozdział 1 Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marek Stępak 

 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 

Nr domu: 136 A Nr lokalu:  - 

REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: 15 87 94304 Nr faksu: 15 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej przetargi@jezowe.pl ,    sekretariat@jezowe.pl 

Adres strony www. www.jezowe.pl ,    BIP: www.jezowe.biuletyn.net 
 

Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  

   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579zwanej w dalszej treści 

 ustawą Pzp., o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Przy realizacji niniejszego postępowania przetargowego mają zastosowanie między innymi, następujące akty 

 prawne: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości  zamówień 

 oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

 Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2263 z póz. zm); 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu  złotego w 

 stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 

 2477); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

 żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania  

 o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128); 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 

2.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp. oraz aktów 

 wykonawczych do ustawy Pzp. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Nazwa zamówienia: "Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  ze     

         zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie". 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 

3.2 Nazwy i kody CPV: 34144210-3 Wozy strażackie. 

3.3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  ze 

 zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie, 

 Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ być fabrycznie nowy i zgodny 

z obowiązującymi normami, 
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 Samochód ratowniczo-gaśniczy musi posiadać świadectwo dopuszczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych 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), zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 

85, poz. 553), 

 Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna samochodu. 

oraz  załącznik nr 5A do SIWZ - Opis techniczny wyposażenia.  

Miejsce dostawy samochodu: 

Województwo: Podkarpackie 

Podregion: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

Tarnobrzeski Niżański Jeżowe  STARY NART 

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia 

uzupełniające, podwykonawstwo: 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6  Pzp.  

 lub zawarcia umowy ramowej. 

4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.3 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

4.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych  części 

 zamówienia. 

4.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

4.6 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 

4.7 Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

 elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

4.8 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.9 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje 

 obowiązkowo firmy podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy Pzp. 

5. Termin wykonania zamówienia:    06 Grudzień 2018 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

 spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

 z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.  

 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań 

 3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że  wykonał w 

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

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy samochodu  ratowniczo-gaśniczego, każda o wartości minimum 

200. 000,00 PLN brutto.  
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7. Przesłanki wykluczenia z postępowania: 

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy następuje 

zgodnie z art. 24 Pzp. 

7.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i punkty 16-20 Pzp., może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za 

wystarczające przedstawione dowody. 

7.3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania 

 braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu: 

8.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia 

 stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2 Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim punkcie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w  formie 

pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zawiera się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 

8.3 UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia zawiera się w załączniku nr 4  do SIWZ. 

8.4 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8.5 UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość, zgodnie z art. 24aa Pzp., że w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.6 Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:   

 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca przedstawia wykaz dostaw wykonanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
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były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.  

 

Uwagi:  

a) jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w punkcie 1) budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego były 

wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 

b) jeżeli  w  dokumentach  składanych  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu,  kwoty 

będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na walutę polską według średniego kursu waluty obcej 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w  dniu  publikacji  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8.7 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. - Zamawiający nie przewiduje 

 wykluczenia Wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu. 

8.8 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

8.9 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. 

8.10 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

8.11 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych  

w art. 22a Pzp. lub zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 

9.1 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. 

9.2 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. 

9.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
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w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 Pzp.. 

9.4 UWAGA: Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 Pzp. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.5 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. 

9.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ 

9.7 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje 

obowiązkowo firmy podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy Pzp..  

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ. 

10.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia,  

o których mowa w pkt 8.1 SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

10.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ składa 

każdy z Wykonawców. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

11.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830 z poz. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą       elektroniczną (Dz.U. z 

2013 r., poz. 1422, z 2015 r, poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. SIWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres mailowy:  

       przetargi@jezowe.pl , sekretariat@jezowe.pl 

11.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest: 

1) w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia i proceduralnych : Kazimierz Bujak tel. 15/ 8794 159 

                      509 296 743 
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11.3 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.  

11.4 W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, składa się w formie pisemnej, faksu lub przy 

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

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

11.5 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.6 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r, poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem" dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

11.7 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

11.8 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 11.6 

SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

11.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  

o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12 Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), kierując wniosek:  

na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A  

na adres poczty elektronicznej: przetargi@jezowe.pl , sekretariat@jezowe.pl 

12.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

12.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  

 w pkt 12.2. 

12.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej : www.jezowe.biuletyn.net 

12.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

12.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

 i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 
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12.8 Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

13. Wymagania dotyczące wadium:  

13.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14. Termin związania ofertą: 

14.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

14.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. 

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

14.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Opis sposobu przygotowania ofert: 

15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

15.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikami. 

15.3 Wraz z OFERTĄ należy złożyć: 

1) OŚWIADCZENIA wskazane w pkt 8.1 SIWZ;          

2) Zobowiązania wskazane w pkt 9.2. SIWZ - jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów. 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

 UWAGA: Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania 

oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 

dokumentów Wykonawca składa wraz z ofertą. 

15.4 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

15.5 Zaleca się aby oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty były sporządzone zgodnie z wzorami 

stanowiącymi załączniki do SIWZ. 

15.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

15.7 Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.  

15.8 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę. 

15.9 Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
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ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

15.10 Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż 

zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 

15.11 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy 

umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane następująco:  

 Oferta na: Dostawę  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego   

ze zbiornikiem wodnym dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

       NIE OTWIERAĆ przed: 24.09.2018 r. godz.10.00 

     

15.12 Przed upływem terminu do 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". 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

16.1  Ofertę należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A  

              w pokoju nr 11 (Sekretariat) do dnia 24.09.2018 r. do godz. 10.00  

 

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie    

   zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

 

16.2 Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

16.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  w dniu 24.09.2018 r. do godz. 10.10 w budynku 

 Urzędu Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A w pokoju nr 20 (Sala posiedzeń).  

16.4 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

16.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

 zamówienia.  

16.6 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

16.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny:  

17.1 1) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

 2) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie zobowiązania w tym koszty bezpośrednie, 

 koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, itp., 

 włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej 
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 działalności gospodarczej należy uwzględnić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne  

 i zaliczkę na podatek dochodowy.  

17.2 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

17.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN) Cenę należy  podać 

 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

17.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. 

17.5 Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  

W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza.  

17.6 Rażąco niska cena: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz  z 2016 r. poz. 1265);   

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika 

 z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  

  

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen 

rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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18. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz   

  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert. 

18.1 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

18.2 Kryteriami oceny ofert są: 

 1) cenę za realizacją zamówienia, 

 2) oferowany okres gwarancji. 

18.3 Wagi kryteriów:  

l.p. Kryteria wyboru waga 

 1. Cena: 60% 

 2. Okres gwarancji: 40% 

     

  W kryterium „cena" zostanie zastosowany wzór: 

                    WC  = [ Cmin: C] x 100 x 60% 

gdzie: 

WC – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, 

Cmin – cena najniższa, 

C     – cena badana. 

 

W kryterium „okres gwarancji" zostanie zastosowany wzór: 

                    WG  = [ G : Gmax] x 100 x 40% 

 

WG – ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres gwarancji, 

G – długość gwarancji w badanej ofercie, 

Gmax     – najdłuższa gwarancja wśród ocenianych ofert. 

 

Minimalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany wynosi 24 miesiące. Wykonawca winien podać ilość miesięcy 

liczbą całkowitą.  

W przypadku ofert z okresem gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy, do ich oceny zostanie przyjęty okres 36 miesięcy 

gwarancji. 

Oferty z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone. 

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

P= WC+ WG 

P – ogólna ilość punktów przyznana ofercie 

WC – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, 

WG – ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres gwarancji. 
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18.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie 

dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem przypadków kiedy z mocy ustawy Zamawiający dokonuje 

poprawek w ofercie. 

18.5 Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

18.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 

ust. 3 ustawy P.Z.P. 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

19.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu 

negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy P.Z.P., informacja o wykonawcach wykluczonych 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za 

niewystarczające.  

Informacje o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów oraz 

o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

19.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. W przypadku wniesienia 

odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia 

kończącego postępowanie odwoławcze. 

19.3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  
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o których mowa w pkt 19.3 jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy P.Z.P 

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

19.4 - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie  wnosi  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza przy zastosowaniu trybu, o którym mowa w 

art. 24aa, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

20. 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 

20.1 Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu. 

21.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 

 ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

 postępowaniu. 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

 zamówienia. 

22.1 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 niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 

P.Z.P. 

22.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 3) odrzucenia oferty odwołującego; 

 4) opisu przedmiotu zamówienia; 

 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

22.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy P.Z.P., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

22.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 
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zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

22.6 Terminy wniesienia odwołania: 

1) 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 ustawy P.Z.P. zdanie drugie 

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

2) 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. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.6. SIWZ 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. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi 

się nie później niż w terminie: 

 a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu  zamówienia; 

 b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

 Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.7 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

22.8 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

22.9 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 

2) uiszczono wpis. 

22.10 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi przepisami  Działu 

VI P.Z.P. 

22.11 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

22.12 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

22.13 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. 

23. Załączniki do SIWZ 

 Załącznik Nr 1 - formularz oferty przetargowej, 

Załącznik Nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

Załącznik Nr 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik Nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik Nr 5 - Specyfikacja techniczna, 

Załącznik Nr 6 – projekt  umowy, 

Załącznik Nr 7 - wykaz dostaw 
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KLAUZULA  RODO 

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”, informuję, że:    

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jeżowem jest Pan Mateusz Siembab, mail: 

mateusz.siembab@hebenpolska.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z   

 postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo -   

 gaśniczego  ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla  Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Starym Narcie 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usta wy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 

2. Pani/Pana 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. 

3. 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;   

4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO;   

5. 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 ;   

 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 uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

6. 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 .          

 

 

  

mailto:mateusz.siembab@hebenpolska.pl
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Zał. nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ    OFERTY    PRZETARGOWEJ 

 

Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  

ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 
(nazwa zadania) 

                                                                                       Zamawiający:  

  Gmina Jeżowe 

   37- 430 Jeżowe 136A 

                           (nazwa i adres zamawiającego) 

 

Ofertę przetargową składa: 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

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

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

NIP:………………………………REGON:…………………………… KRS:…………………………………… 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców NIP/REGON/KRS – jeśli dotyczy) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 
konsorcjum) 

 

Nr fax:………………………………………… adres email:………………………………………….. 
(do porozumiewania się w formie elektronicznej z Wykonawcą) 

 

Adres Wykonawcy do korespondencji*....................................................................................................................... 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Należy wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż wyżej podany adres Wykonawcy  

lub w przypadku oferty wspólnej lub składanej przez Konsorcjum. 
 

 

 

 

 

1) 

 My niżej podpisani oferujemy zrealizować (zamówienie publiczne) umowę, zgodnie z warunkami dokumentacji 

 przetargowej za: 

 

 CENĘ NETTO : ………………………………………PLN  słownie: ………………. 

 VAT ........ %  ........................ PLN 

 CENĘ BRUTTO: ........................................................... PLN  słownie ........................... 
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2) OKRES GWARANCJI  

 Na przedmiot zamówienia, udzielimy  …...……….… miesięcy gwarancji. 

3) Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia, 

 łącznie z obowiązującą stawką podatku VAT, 

4) Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego     

            w zakresie podatku VAT. 

5)         Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:  

            do ……………………………………………. r. 

6)          Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, 

7)        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz, że               

           uzyskaliśmy       niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

8)         Oświadczamy, że akceptujemy wzór  umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do         

           zawarcia    umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

9)        Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, 

 
10) Oświadczamy,  że zamówienie zrealizujemy  

 samodzielnie - bez udziału  podwykonawców,   

 zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:  

 

firma/y podwykonawcy/-ów ……………………………………..…..............................................................................  

 

część zamówienia ………………………………………………............................................................................ 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: ………………………………………………………………………………… 
 

 W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu oznacza to, że Wykonawca zamierza wykonać  przedmiot  zamówienia bez udziału 

podwykonawców. 

 

11) Wykonawca informuje Zamawiającego że jest:  

 małym przedsiębiorcą, 

 średnim przedsiębiorcą. 

 

12) Ofertę składam na ……………….kolejno ponumerowanych stronach. 

 Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1)……………………………………………………….. 

2)……………………………………………………….. 

3)……………………………………………………….. 

 

 

______________, dnia ____________2……….. r. 

                                                                                                      _______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 

Informacja dla wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z 

dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
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Załącznik 5 do formularza oferty przetargowej 

 

Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  

ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 
 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 

 
    Oferujemy samochód  1 szt. Marka  ……................…...……. model ………..…............................………  

     o poniższych parametrach: 

 
 

 
Lp. Specyfikacja techniczna 

Minimalne parametry techniczno/użytkowe dla lekkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego 

Oferowane parametry 

(podać odpowiednio 

wartości liczbowe lub 

wpisać spełnia / 

 nie spełnia) 

1. Podwozie z kabiną  

1.1 Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018   

1.2 Pojazd musi posiadać: 

- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP  wydane w oparciu o  

rozporządzenie 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 dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn . zm.).  

 

1.3 Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: 
-maksymalna długość całkowita po zabudowie 6500 mm, 
- maksymalna wysokość całkowita pojazdu 2520 mm, 
- szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, 
- rozstaw osi minimum 3600 mm, 
- ładowność po zabudowie minimum 1550 kg (ładowność liczona jako 
różnica miedzy maksymalną masą rzeczywistą (MMR) a masą własna 
pojazdu gotowego do jazdy (parametry potwierdzone wynikami badań 
CNBOP) 

 

1.4 Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze 
akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na 
dachu kabiny-dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu 
pojazdu, lampy wykonane w technologii LED, generator sygnałów z 
możliwością podawania komunikatów głosowych 

 

1.5 Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu 
pojazdu. 

 

1.6 Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-
doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 160 KM i 
maksymalnym momencie obrotowym, minimum 370 Nm, spełniający 
normę emisji EURO 6 pojemność skokowa minimum 2290 cm3 

 

1.7 Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś 
napędzana wyposażona w podwójne koła.  

 

1.8 Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący 
tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe 
na obu osiach 
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1.9 Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 
drzwi: 
- drzwi  przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu 
- fotele wyposażone  w pasy bezpieczeństwa 
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną   
przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. 
- przedział pasażerski wyłożony tapicerką 
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i 
niezależnie z przedziału pasażerskiego 
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy 
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie 
- światła przeciwmgielne 
- radio samochodowe z  pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu 
kierowcy 
- poduszka powietrzna dla kierowcy 
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy 
- szyby w tylnych drzwiach przesuwne 
- wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania 
- układ kierowniczy ze wspomaganiem 
- centralny zamek z dwoma kluczykami w tym 1 z pilotem 
- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i 
lampkę oświetlającą 
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację . 
- w kabinie  instalacja elektryczna do zamontowania ładowarki dla 
radiostacji i latarki 
- w kabinie pasażerskiej dywaniki gumowe dla pierwszego i drugiego rzędu 
siedzeń 
- opony całoroczne 

 

1.10 W kabinie zainstalowany radiotelefon Motororola DM 4600  

1.11 Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno -sygnalizacyjne wykonane 
w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. 
 

 

1.12 Kolorystyka 
- błotniki i zderzaki – białe; 
- kabina, zabudowa – RAL 3000; 
Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym, logo wg 
wymagań zamawiającego. 

 

1.13 Zbiornik paliwa minimum 80 litrów  

1.14 Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i 
dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych. 
Instalacja miechów pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą 
kompresora powietrza zamontowanego w pojeździe 

 

2. Zabudowa pożarnicza  

2.1 Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję – 
stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  
wykonane z blachy aluminiowej. 
Wymiary zewnętrzne zabudowy: 
- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej 
- długość nie mniejsza niż 2800 mm. 

 

2.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu 
antypoślizgowym.  

 

2.3 Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na 
dach pojazdu z powierzchniami    stopni  
w wykonaniu antypoślizgowym. 

 

2.4 Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i 
pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych 
minimum 1150 mm, tylnej minimum 750 mm. 
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2.5 Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane 
automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. 

 

2.6 Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia 
sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w 
warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy 
dachowej, lampy wykonane w technologii LED 

 

2.7 Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    
zamkniętej, posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem  

 

2.8 Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  
obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 

 

2.9 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, 
szuflad, podestów, tac, muszą być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich 
obsługę w rękawicach. 

 

2.10 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i 
skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą 
urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. 

 

2.11 Powierzchnie platform i podestu roboczego  w wykonaniu 
antypoślizgowym. 

 

2.12 Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących 
minimalnych parametrach: 
- wydajność pompy 70 l/m 
- ciśnienie 40 bar 
Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego  natarcia o 
długości węża min. 50mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową 
wodno - pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym  i 
rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane 
przez CNBOP 

 

2.13 Zbiornik   wody   o   pojemności minimum  1000 l  wykonany z materiału 
odpornego na korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik 
wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza 
pojazd plus zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 10% 
zbiornika wody 

 

2.14 szuflady (taca) wysuwane  wraz  z mocowaniami na : pompę szlamową, 

pompę pływającą , 

podest na agregat prądotwórczy z odprowadzeniem spalin poza zabudowę 

 

 2.15 Dach w formie podestu roboczego wykonanego z blachy antypoślizgowej, z 

uchwytami na wąż ssawny do pompy szlamowej (zwinięty w podkowę), 

drabinę,  tłumice, stojak hydrantowy  i klucz do hydrantu podziemnego. 

Konstrukcja dachu maksymalnie płaska, nie przewyższająca obrysu belki 

sygnałowej, wytrzymała na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego 

sprzętu  

 

2.16 Dwie półki z mocowaniami na urządzenia strażackie  z regulacją wysokości 
pod sprzęt przeciwpożarowy wg zapotrzebowania jednostki 

 

2.17 Przegrody na węże tłoczne – min 5 szt W-75,  min 5 szt W-52 
 

 

2.18 Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem 
umieszczonym w okolicach siedzenia    kierowcy,    kontrolką 
sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w 
trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w 
funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora 

 

2.19 Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik 
głównego zasilania. 

 

2.20 Maszt pneumatyczny o mocy min. 2000 W, podnoszenie i opuszczanie 

najaśnic sterowane z poziomu podłoża za pomocą pilota bezprzewodowego, 

lub ręcznie. Po wyłączeniu maszt automatycznie wraca do pozycji 
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wyjazdowej. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu 

elektrycznego 230V  lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po 

rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień 

ochrony  reflektorów IP 55 

2.21 Dwie skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi 

oraz kanistra z paliwem dodatkowym 

 

2.22 Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu 

układ ogrzewania wykorzystujący paliwo z układu paliwowego pojazdu. 

Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza 

skierowany w okolice pompy układu wodno - pianowego 

 

2.23 Pojazd wyposażony w hak holowniczy typu kulowo - oczkowy z gniazdem 

elektrycznym 

 

2.24 Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 5000 kg i mocy silnika 

minimum 4,5 KM 

 z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak.  

 

2.25 Dodatkowe wyposażenie samochodu: 

- agregat prądotwórczy jedno fazowy o mocy min 2,2 kW  -  1 szt. 

- drabina wysuwana dwuprzęsłowa zamontowana na dachu pojazdu 

- radiotelefon przenośny Motorola DP 360 wraz z  zamontowaną ładowarką 

zasilaną z układu elektrycznego - 1szt 

- latarka akumulatorowa wraz zamontowaną  ładowarką zasilaną z układu 

elektrycznego - 1szt 

 

 

   

3. Wymagana dokumentacja  

3.1 Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta 

pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę 

zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd 

bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw 

gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi 

producenta pojazdu bazowego. 

 

 

 

 
*Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania 

lub wyraz „spełnia”. 

 

Do powyższego zestawienia załączam: 

1) uwierzytelnioną kopie ważnego  świadectwo dopuszczenia w celu potwierdzenia parametrów oferowanego pojazdu, 

2) uwierzytelnioną kopie dokumentu:  "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego podwozia 

pojazdu, 

3) uwierzytelnioną kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zabudowy (odnośnie pkt. 3.1). 
 

 

 

 

………………………………………………….. 

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 5A do formularza oferty przetargowej 

 

Dostawa  wyposażenia 

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 
 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe  

 
 

LP 
Specyfikacja techniczna 

Minimalne parametry techniczno/użytkowe  

Oferowane parametry 

(podać odpowiednio 

wartości liczbowe lub 

wpisać spełnia / 

 nie spełnia) 

1. Nożyce hydrauliczne -1 szt. 
Dane techniczne 

- Klasa cięcia: I 

- Rozwarcie ostrzy: 160 mm 

- Waga:  ok. 14,5 kg 

- Sterowanie za pomocą zaworu gwieździstego 
 

 

2.  Rozpieracz ramieniowy -1 szt. 
Dane techniczne: 

- Minimalna siła rozpierania:  52 kN 

- Maksymalna siła rozpierania:  658 kN 

- Rozwarcie ramion:  730 mm 

- Dystans ciągnięcia:  569 mm 

- Max siła ciągnięcia:  58 kN 

- Wymiary:  dł. x szer. x wys.:  822 x 285 x 199 mm 

- Waga:  16,2 kg 

- Sterowanie za pomocą zaworu gwieździstego 

 

 

3. Agregat Hydrauliczny-1 szt. 
Dane techniczne: 

Silnik: spalinowy, 4-suwowy 

Moc: 2,22 kW 

Jednoczesne zasilanie: Dwa narzędzia 

Funkcja turbo: Wbudowana 

Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie: 2 x 3,0 - 2 x 0,7 l/min 

Wydajność Turbo, niskie - wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 - 1 x 1,35 l/min 

Pojemność oleju: 5 l 

Węże na zwijadle 2 x 20m 

Wymiary: dł. x szer. x wys.: 798 x 440 x 600 mm 

Waga: 72,5 kg (z olejem i paliwem) 

 

 

4. Rozpieracz kolumnowy-1 szt. 
Dane techniczne: 

Siła rozpierania [kN]: 135 

Wysuw [mm]: 500 

Długość (tłok wsunięty) [mm]: 675 

Długość całkowita (tłok wysunięty) [mm]: 1180 
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Wymiary D x S x W [mm]:  675 x 175 x 86 

Waga: ok. 17,77 kg  

Sterowanie za pomocą zaworu gwieździstego 

 

5. Rozpieracz kolumnowy-1 szt. 
Dane techniczne: 

Siła rozpierania (tłok 1) [kN] 266 

Siła rozpierania (tłok 2) [kN] 133 

Maksymalny wysuw (tłok 1) [mm] 365 

Maksymalny wysuw (tłok 2) [mm] 340 

Długość – 1 254 mm 

Waga – ok. 18,79 kg 

 

 

6.  Wspornik progowy-1 szt. 

Wspornik powinien być kompatybilny z zestawem rozpieraczy 

kolumnowych 

Wspornik powinien  posiadać  trzy różne punkty podparcia dla rozpieracza 

kolumnowego 

Waga do 9,4 kg 

 

 

7. Zestaw do wyważania i cięcia -1 kpl. 

Dane techniczne: 

Siła cięcia: 75 kN 

Siła rozpierania: 90 kN 

Skok: 100 mm 

Rozwarcie ostrzy:  40 mm 

Waga zestawu: 17,1 kg 

 

 

8. Zestaw węży przedłużających do agregatu hydraulicznego – dł. 10 m – 

1 szt.współczynnik bezpieczeństwa powyżej 4:1 

 

 

9.  Zabezpieczenie poduszki kierowcy Air Bag – 1 kpl. 

 

 

10. Zestaw łańcuchów do rozpieracza kolumnowego – 1 kpl. 

Skład zestawu: 

2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi  

2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m 

 

 

11.  Mata narzędziowa, wybijak do szyb, przecinak do pasów – 1 kpl.  

 

 

12.  Przecinarka do betonu: 

  Dane techniczne 

- Moc min. 5,0 kW 

- Moc min. 6,8 KM 

- Pojemność skokowa min. 98,5 cm³ 

- Średnica tarczy tnącej min. 350 mm 

- Maks. głębokość cięcia: 125 mm 

- Ciężar 11,6 kg     
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 Zał. nr 2 do SIWZ 

 

          Zamawiający:  

                Gmina Jeżowe 

        37- 430 Jeżowe 136A 

  

 (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  

ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 

        Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „prowadzonego przez  Gminę Jeżowe     

,oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.   

………………………………………… 

(podpis) 

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  ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8  

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.   

………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.   

………………………………………… 

(podpis) 

 

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. 

 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.   

………………………………………… 

(podpis) 
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 Zał. nr 3 do SIWZ 

 

   Zamawiający:  

       Gmina Jeżowe 

 37- 430 Jeżowe 136A 

  

 (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa  lekkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Starym Narcie 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 

prowadzonego przez Gminę Jeżowe oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w punkcie ……………………..).       
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.   

………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie ………………………………..) polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………....................... 

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

………………………..,w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.   

………………………………………… 

(podpis) 
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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. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.   

………………………………………… 

(podpis) 

 

  



 

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starym Narcie                             Strona 28 z 41 

 Zał. nr 4 do SIWZ 

   Zamawiający:  

      Gmina Jeżowe 

 37- 430 Jeżowe 136A 

Wykonawca: 

 

…………………………........... 

…………………….................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ1 

Informuję, że2:  

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu pn. „Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  

ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 

 

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

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w na 

zadanie pn. „Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  

ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

 

1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………  

(rozszerzyć listę w razie potrzeby) 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia:………………………………………………………………………………………

…………………….. 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r. 

……………………………………………… 

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
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).  

2 Zaznaczyć właściwy wariant 
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Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna samochodu 

 

 

 
LP Specyfikacja techniczna 

Minimalne parametry techniczno /użytkowe dla lekkiego samochodu  

ratowniczo - gaśniczego 

1. Podwozie z kabiną 

1.1 Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018  

1.2 Pojazd musi posiadać: 

- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP  wydane w oparciu o  rozporządzenie 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 dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn . zm.).  

1.3 Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: 
-maksymalna długość całkowita po zabudowie 6500 mm, 
- maksymalna wysokość całkowita pojazdu 2520 mm, 
- szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, 
- rozstaw osi minimum 3600 mm, 
- ładowność po zabudowie minimum 1550 kg (ładowność liczona jako różnica miedzy 
maksymalną masą rzeczywistą (MMR) a masą własna pojazdu gotowego do jazdy (parametry 
potwierdzone wynikami badań CNBOP) 

1.4 Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka 
świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny-dodatkowa lampa sygnalizacyjna 
niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED, generator sygnałów z 
możliwością podawania komunikatów głosowych 

1.5 Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. 

1.6 Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy 
maksymalnej, minimum 160 KM i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 370 Nm, 
spełniający normę emisji EURO 6 pojemność skokowa minimum 2290 cm3 

1.7 Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana 
wyposażona w podwójne koła.  

1.8 Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP 
Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach 

1.9 Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: 
- drzwi  przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu 
- fotele wyposażone  w pasy bezpieczeństwa 
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną   przeciwpoślizgową, trwałą, 
łatwo zmywalną. 
- przedział pasażerski wyłożony tapicerką 
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału 
pasażerskiego 
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy 
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie 
- światła przeciwmgielne 
- radio samochodowe z  pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy 
- poduszka powietrzna dla kierowcy 
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy 
- szyby w tylnych drzwiach przesuwne 
- wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania 
- układ kierowniczy ze wspomaganiem 
- centralny zamek z dwoma kluczykami w tym 1 z pilotem 
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- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą 
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację . 
- w kabinie  instalacja elektryczna do zamontowania ładowarki dla radiostacji i latarki 
- w kabinie pasażerskiej dywaniki gumowe dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń 
- opony całoroczne 

1.10 W kabinie zainstalowany radiotelefon Motororola DM 4600 

1.11 Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno -sygnalizacyjne wykonane w sposób nie 
powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. 
 

1.12 Kolorystyka 
- błotniki i zderzaki – białe; 
- kabina, zabudowa – RAL 3000; 
Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym, logo wg wymagań 
zamawiającego. 

1.13 Zbiornik paliwa minimum 80 litrów 

1.14 Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i dodatkowe 
wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych. Instalacja miechów 
pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą kompresora powietrza zamontowanego w 
pojeździe 

2. Zabudowa pożarnicza 

2.1 Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej 
i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej. 
Wymiary zewnętrzne zabudowy: 
- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej 
- długość nie mniejsza niż 2800 mm. 

2.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.  

2.3 Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z 
powierzchniami    stopni  
w wykonaniu antypoślizgowym. 

2.4 Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ 
skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1150 mm, tylnej minimum 750 mm. 

2.5 Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po 
otwarciu żaluzji skrytki. 

2.6 Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające 
oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie 
powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED 

2.7 Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    zamkniętej, 
posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem  

2.8 Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu 
muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 

2.9 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, 
muszą być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

2.10 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, 
szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. 

2.11 Powierzchnie platform i podestu roboczego  w wykonaniu antypoślizgowym. 

2.12 Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących minimalnych parametrach: 
- wydajność pompy 70 l/m 
- ciśnienie 40 bar 
Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego  natarcia o długości węża min. 
50mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno - pianową o regulowanej 
wydajności z prądem zwartym  i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo 
dopuszczenia wydane przez CNBOP 

2.13 Zbiornik   wody   o   pojemności minimum  1000 l  wykonany z materiału odpornego na 
korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w przewody 
przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd plus zbiornik na środek pianotwórczy 
o pojemności minimum 10% zbiornika wody 
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2.14 szuflady (taca) wysuwane  wraz  z mocowaniami na : pompę szlamową, pompę pływającą , 

podest na agregat prądotwórczy z odprowadzeniem spalin poza zabudowę 

 2.15 Dach w formie podestu roboczego wykonanego z blachy antypoślizgowej, z uchwytami na 

wąż ssawny do pompy szlamowej (zwinięty w podkowę), drabinę,  tłumice, stojak hydrantowy  

i klucz do hydrantu podziemnego. Konstrukcja dachu maksymalnie płaska, nie przewyższająca 

obrysu belki sygnałowej, wytrzymała na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu  

2.16 Dwie półki z mocowaniami na urządzenia strażackie  z regulacją wysokości pod sprzęt 
przeciwpożarowy wg zapotrzebowania jednostki 

2.17 Przegrody na węże tłoczne – min 5 szt W-75,  min 5 szt W-52 
 

2.18 Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w 
okolicach siedzenia    kierowcy,    kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i 
blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik 
wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora 

2.19 Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. 

2.20 Maszt pneumatyczny o mocy min. 2000 W, podnoszenie i opuszczanie najaśnic sterowane z 

poziomu podłoża za pomocą pilota bezprzewodowego, lub ręcznie. Po wyłączeniu maszt 

automatycznie wraca do pozycji wyjazdowej. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z 

układu elektrycznego 230V  lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu 

od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony  reflektorów IP 55 

2.21 Dwie skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi oraz kanistra z 

paliwem dodatkowym 

2.22 Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania 

wykorzystujący paliwo z układu paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące 

powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno - 

pianowego 

2.23 Pojazd wyposażony w hak holowniczy typu kulowo - oczkowy z gniazdem elektrycznym 

2.24 Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 5000 kg i mocy silnika minimum 4,5 KM 

 z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak.  

2.25 Dodatkowe wyposażenie samochodu: 

- agregat prądotwórczy jedno fazowy o mocy min 2,2 kW  -  1 szt. 

- drabina wysuwana dwuprzęsłowa zamontowana na dachu pojazdu 

- radiotelefon przenośny Motorola DP 360 wraz z  zamontowaną ładowarką zasilaną z układu 

elektrycznego - 1szt 

- latarka akumulatorowa wraz zamontowaną  ładowarką zasilaną z układu elektrycznego - 1szt 

 

  

3. Wymagana dokumentacja 

3.1 Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego 

do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty 

gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw 

gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu 

bazowego. 
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  Załącznik 5A do formularza oferty przetargowej 

 

Dostawa  wyposażenia 

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 
 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe  

 
 

LP Specyfikacja techniczna 

Minimalne parametry techniczno/użytkowe  

1. Nożyce hydrauliczne -1 szt. 
Dane techniczne 

- Klasa cięcia: I 

- Rozwarcie ostrzy: 160 mm 

- Waga:  ok. 14,5 kg 

- Sterowanie za pomocą zaworu gwieździstego 
 

2.  Rozpieracz ramieniowy -1 szt. 
Dane techniczne: 

- Minimalna siła rozpierania:  52 kN 

- Maksymalna siła rozpierania:  658 kN 

- Rozwarcie ramion:  730 mm 

- Dystans ciągnięcia:  569 mm 

- Max siła ciągnięcia:  58 kN 

- Wymiary:  dł. x szer. x wys.:  822 x 285 x 199 mm 

- Waga:  16,2 kg 

- Sterowanie za pomocą zaworu gwieździstego 

 

3. Agregat Hydrauliczny-1 szt. 
Dane techniczne: 

Silnik: spalinowy, 4-suwowy 

Moc: 2,22 kW 

Jednoczesne zasilanie: Dwa narzędzia 

Funkcja turbo: Wbudowana 

Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie: 2 x 3,0 - 2 x 0,7 l/min 

Wydajność Turbo, niskie - wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 - 1 x 1,35 l/min 

Pojemność oleju: 5 l 

Węże na zwijadle 2 x 20m 

Wymiary: dł. x szer. x wys.: 798 x 440 x 600 mm 

Waga: 72,5 kg (z olejem i paliwem) 

 

4. Rozpieracz kolumnowy-1 szt. 
Dane techniczne: 

Siła rozpierania [kN]: 135 

Wysuw [mm]: 500 

Długość (tłok wsunięty) [mm]: 675 

Długość całkowita (tłok wysunięty) [mm]: 1180 

Wymiary D x S x W [mm]:  675 x 175 x 86 
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Waga: ok. 17,77 kg  

Sterowanie za pomocą zaworu gwieździstego 

 

5. Rozpieracz kolumnowy-1 szt. 
Dane techniczne: 

Siła rozpierania (tłok 1) [kN] 266 

Siła rozpierania (tłok 2) [kN] 133 

Maksymalny wysuw (tłok 1) [mm] 365 

Maksymalny wysuw (tłok 2) [mm] 340 

Długość – 1 254 mm 

Waga – ok. 18,79 kg 

 

6.  Wspornik progowy-1 szt. 

Wspornik powinien być kompatybilny z zestawem rozpieraczy kolumnowych 

Wspornik powinien  posiadać  trzy różne punkty podparcia dla rozpieracza kolumnowego 

Waga do 9,4 kg 

 

7. Zestaw do wyważania i cięcia -1 kpl. 

Dane techniczne: 

Siła cięcia: 75 kN 

Siła rozpierania: 90 kN 

Skok: 100 mm 

Rozwarcie ostrzy:  40 mm 

Waga zestawu: 17,1 kg 

 

8. Zestaw węży przedłużających do agregatu hydraulicznego – dł. 10 m – 1 szt. współczynnik 

bezpieczeństwa powyżej 4:1 

 

9.  Zabezpieczenie poduszki kierowcy Air Bag – 1 kpl. 

 

10. Zestaw łańcuchów do rozpieracza kolumnowego – 1 kpl. 

Skład zestawu: 

2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi  

2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m 

 

11.  Mata narzędziowa, wybijak do szyb, przecinak do pasów – 1 kpl. 

12.  Przecinarka do betonu: 

  Dane techniczne 

- Moc min. 5,0 kW 

- Moc min. 6,8 KM 

- Pojemność skokowa min. 98,5 cm³ 

- Średnica tarczy tnącej min. 350 mm 

- Maks. głębokość cięcia: 125 mm 

- Ciężar 11,6 kg     

 

 

  
 

 

 



 

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starym Narcie                             Strona 34 z 41 

          

 

 

      

 

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,  NIP  602 -00-17 -490   tel. 15 8794304, fax. 15 8794342,   E-mail: sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.biuletyn.net 

 

 

 

 

UMOWA 

na realizację zadania pn.: 

 

Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym 

minimum  1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Starym Narcie 

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości   

mailto:sekretariat@jezowe.pl
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Zał. nr 6 do SIWZ 

 

PROJEKT - UMOWA Nr 272/.......  /2018 
 

Zawarta w dniu  ................. roku w Jeżowem,  pomiędzy:  

 

Gminą Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136a,   NIP 602-00-17-490 reprezentowaną przez: 

 

P. Marka  Stępaka  - Wójta Gminy Jeżowe,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wiesława Łacha   

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

Firmą : 
a …………………………………………………………………………………………… 

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

NIP: ………………;   REGON: ………………;    KRS: ………………; 

 

reprezentowanym przez …………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  

ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie  

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości 

 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

Wykonawca oświadcza, że: 

    - jest wyłącznym właścicielem samochodu marki …………………, kolor: …………………………, rocznik 

…………….., nr identyfikacyjny pojazdu (VIN) – ………………………..., o przebiegu ……………., 

pojemność silnika ……………. – stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, 

    - przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 5 do 

SIWZ Specyfikacja techniczna,      

    - samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelki praw osób trzecich i jakichkolwiek innych 

obciążeń i zabezpieczeń, 

    - jest pierwszym właścicielem samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia, 

    - pojazd posiada wszelkie dokumenty prawem określone niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie Polski. 

 

§ 2 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje, jeden lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (fabrycznie nowy) 

marki …………… model …………… rok produkcji ……….. nr identyfikacyjny pojazdu (VIN)  – 

…………………………, o przebiegu ………… dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 
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2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę z zakresu obsługi 

przedmiotu zamówienia oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie, dla przedstawicieli Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starym Narcie Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu dostarczenia pojazdu do siedziby Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Starym Narcie lub w dniu następnym, nie później jednak niż w czasie odbioru. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie, Wykonawca sporządzi protokół  

z przeprowadzonego szkolenia, a przedstawiciel OSP potwierdzi jego przeprowadzenie. Protokół szkolenia stanowi 

załącznik do protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia nie zwalnia Sprzedawcy z innych ustawowych 

obowiązków określonych w kodeksie cywilnym przy sprzedaży na rzecz konsumenta.  

3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ  - Specyfikacja techniczna oraz Oferta Wykonawcy 

(Załącznik Nr 2 do umowy). 

 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada 

odpowiednie kwalifikacje i środki materialne, zaplecze techniczne i osobowe oraz sprzęt do wykonania 

przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy i techniki. 

 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

§ 4  

1. Za przedmiot zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości: 

 

 Netto: ................ (słownie: …………………………………….).  

 Vat: ................ 

 Brutto: ................ (słownie: …………………………………….). 

 

Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę.  

 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone  w terminie do 30 dni po pozytywnym odbiorze przedmiotu zamówienia, 

przeprowadzeniu szkolenia i po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w 

ostatnim dniu płatności.  

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego protokół pozytywnego 

odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie  w terminie do 06.12.2018 r. (termin wykonania umowy)  

z pełnym zbiornikiem paliwa i uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi.  

 

ODBIÓR FAKTYCZNY I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 

§ 6 

1. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o dacie, w której przedmiot umowy będzie dostarczony do 

odbioru. Data ta winna być przekazana Zamawiającemu  co najmniej na 3 dni przed terminem odbioru. Strony 

dopuszczają zawiadomienie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie należy skierować do Urzędu 

Gminy Jeżowe ,  adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezowe.pl 

 

2. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności dostawy z ofertą i SIWZ, kompletności dostawy, poprawności 

wykonania i funkcjonowania samochodu i składać się będzie z odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia i zapłacenia faktury, jeśli nie będzie on 

zgodny ze złożoną ofertą np. nie będzie spełniał wymagań określonych we właściwych przepisach prawa. 
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4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu lub wyposażenia na wolne od wad w terminie uzgodnionym przez 

strony umowy, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia odbioru. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o 

stwierdzonych wadach w 2 egzemplarzach i po podpisaniu przez obie strony przekazany zostanie po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

5. Odbioru przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

Protokół odbioru  zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i po podpisaniu przez obie strony, przekazany zostanie 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

6. Zamawiający ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy (bez ponoszenia konsekwencji finansowych), jeżeli 

wykonawca nie przedstawi przy odbiorze samochodu wymaganego świadectwa dopuszczenia. W takim przypadku 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia odbioru, karę umowną w wysokości utraconego 

dofinansowania. 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

§ 7 

Do przedmiotu zamówienia, najpóźniej w momencie odbioru,  Wykonawca dołączy wszelkie wymagane 

homologacje i atesty, dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego, wszelkie przynależności służące do korzystania z przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, 

2) kartę pojazdu, 

3) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 

4) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia, 

5) kopię certyfikatu zgodności,  

6) prawnie wymagane świadectwo dopuszczenia. 

 

GWARANCJA I SERWIS 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy …….. miesięcznej gwarancji. 

2. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy przeprowadzane będą w serwisach Wykonawcy i na koszt 

Wykonawcy (z wykorzystaniem fabrycznie nowych, oryginalnych części producenta), w ciągu 5 dni roboczych od 

daty otrzymania zgłoszenia wady lub zgłoszenia samochodu do przeglądu gwarancyjnego.  

3. Strony dopuszczają zgłoszenie wady za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego 

samochodu. 

4. Po okresie gwarancji Wykonawca zapewnia możliwość skorzystania z serwisu pogwarancyjny na koszt 

Zamawiającego. 

5. W przypadku zaprzestania świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych gwarancyjnych, o których mowa w 

ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez obowiązku uzyskania 

upoważnienia sądowego. Koszty przeglądu gwarancyjnego lub naprawy gwarancyjnej Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.    

6. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty 

pozytywnego odbioru przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zmianach swojej siedziby oraz udzieli informacji o siedzibie serwisów.  

8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie kierował na adres 

Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego o każdej zmianie adresu.  

W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod adres wskazany w umowie ma skutek prawny. 
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KARY UMOWNE 

 

§ 9 

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 5 niniejszej umowy, zapłaci kary umowne liczone od wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy w sposób 

następujący: 

1) do 7 dni opóźnienia - 0,2 % wartości za każdy dzień opóźnienia, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień - 0,2 % wartości za każdy dzień opóźnienia, 

2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 3 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca 

poniósł w związku z umową oraz zachowuje prawo do naliczonych kar umownych. Odstąpienie od umowy wymaga, 

pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie  

i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy 

przekroczy 3 dni. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za 

każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości utraconego dofinansowania, 

niezależnie od kar naliczonych Wykonawcy zgodnie z ust. 1.  

5. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przez Zamawiającego przewyższy wysokość kar zastrzeżonych 

w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

6. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie za przedmiot umowy, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 

za każdy dzień zwłoki. 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

§ 10 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, w tym również dochodzenia szkód z niniejszej 

umowy, strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego  

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie  

w formie aneksu. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

3. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją i odbiorem sprawuje: 

a) ze strony Zamawiającego: P. .................... tel. ...................... 

b) ze strony Wykonawcy:  ............................. tel. ...................... 

4. Zmiana osoby o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy        

   aneksu. 

 

 

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

Zamawiający         Wykonawca  

 

…………………………………  

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Jeżowe 
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KLAUZULA RODO  

do UMOWY 

 

Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach 

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 r., dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1000). 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z  przepisami 

RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych  osobowych.   

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym 

w niniejszej Umowie, dane osobowe, tj. imię , nazwisko osoby wskazanej do nadzoru nad prawidłową realizacją 

przedmiotu umowy ze strony zmawiającego.   

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych:  

dane zwykłe oraz dane dotyczące pracowników zamawiającego w postaci imion i nazwisk oraz stanowiska 

służbowego, wyłącznie w celu realizacji Umowy.   

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich  środków technicznych i organizacyjnych,  zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o 

którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów  z zakresu ochrony danych 

osobowych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie 

prowadził i aktualizował ich rejestr.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych 

przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci 

zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.   

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu 

wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem  

nieważności.   

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. ……., winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały  

nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych 

danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez  

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.   

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Zamawiającego, chyba,  że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim  przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania  
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Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny.   

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy,  

RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w  

szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom  nieupoważnionym.   

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak ni ż w 

ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych 

przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie  pisemnej.   

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu  

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się , pod 

rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w  terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.   

16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane  na podstawie regulacji  Umowy 

oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w  zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.   

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez  

Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.  

Jeżeli do realizacji umowy potrzebne są dokumenty pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez 

Wykonawcę w umowie należy umieścić następującą informację: 

 poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. umowa 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony).  

 Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami 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 r.) 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000), (tj. w szczególności) bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania); 
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 zał. nr 7 do SIWZ 

 

 Zamawiający: 

 Gmina Jeżowe, 37-430 

Jeżowe 136A 

 

  

Wykonawca: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 

 

Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo 

- gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 

Narcie oświadczam, że moja firma w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowała następujące dostawy: 

 

 

Nazwa zadania/ 

przedmiot dostawy  

Nazwa podmiotu, na 

rzecz którego dostawa 

została wykonana 

Wartość  Daty wykonania 

brutto netto rozpoczęcie zakończenie  

      

      

      

 

Uwaga: Należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, 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 - 

oświadczenie  wykonawcy. 

 
 

 

 

 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

         ……………………………………………… 

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


