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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 
05-400 Otwock 
tel. (22) 779 20 01 
fax (22) 779 42 25 
www.otwock.pl 
zamowienia@otwock.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

 III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, ze sprzętem 

zamontowanym na stałe. 

 

   IIIa.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Podwozie z kabiną spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 128 z późniejszymi zmianami), Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). 
Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. Samochód musi posiadać 
świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).  
Świadectwo ważne na dzień odbioru. Samochód – fabrycznie nowy.  Rok produkcji  2018. Maksymalna masa 
rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, 
zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.  Rezerwa masy między MMR a DMC min. 10%) 
Maksymalna wysokość pojazdu nie przekraczająca 3200 mm +/- 2% Pojazd  wyposażony w urządzenie 
sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne 
powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy  min. 200 W Lampa 
zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min 2 szt. : - na każdym boku 
nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min. 3, dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu 
LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy,- fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie 
nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła 
pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu, dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne 
niebieskie  LED  z przodu pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za 
pomocą osłon. Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. 
Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. W przedziale 
autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem 
przewoźnym. Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: 



 

 

- silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 340 KM , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości 
spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min.  EURO 6. Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna 
do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, 
- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej i tylnej 
mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Kabina 
czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia 
przodem do kierunku jazdy). 
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 
(siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: 
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 
- wywietrznik dachowy, 
- klimatyzację, 
- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 
- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, 
- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, 
- lusterko rampowe - dojazdowe przednie, 
- lusterka zewnętrzne podgrzewane, 
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, 
- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, 
- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, 
- radio samochodowe  
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, 

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp 
międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz 
alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena 
radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. 

Kabina wyposażona dodatkowo: 
- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, 
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas 
hamowania. 

- półka do ładowania  przenośnych radiostacji i  latarek 
- tablet spełniający parametry ( system operacyjny ANDROID 6.0 lub nowszy, min.1 GB pamięci RAM, 
rozdzielczość ekranu min.1200x800, slot karty sim ) wraz z uchwytem samochodowym na szybę. 
Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: 
- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, 
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 
- sterowanie zraszaczami,   
- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy, 
- kontrolka włączenia autopompy, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
- wskaźnik niskiego ciśnienia, 
Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na 
rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. 
Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Instalacja elektryczna 
jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z 
tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne 
zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona 
w główny wyłącznik prądu. Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. Integralny układ 
prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem 
zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. 
Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu 



 

 

silnika. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z 
miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową 
włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania. Kolorystyka: - 
elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 
3000. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot 
spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. Wszelkie funkcje wszystkich układów i 
urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. 
Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia 
przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, 
bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych 
przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. Pojazd wyposażony w system ABS. Pojazd 
wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z 
bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Pełnowymiarowe koło zapasowe 
mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający 
nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. Pojazd wyposażony w: 
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, 
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać 
obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, 
- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 24 V, 
gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. Zabudowa wykonana z 
materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się 
inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia. Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia 
dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża 
zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z kompozytu. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana 
skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w 
czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty 
z rolkami  na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z 
zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. Na podeście roboczym 
zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 
o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór 
odcinający ( zawór schowany w przedziale autopompy) (końcówka do podawania piany zamontowana na 
dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). Powierzchnie platform, 
podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Półki sprzętowe wykonane z 
aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia 
skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej. 
Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). Drabina do wejścia na dach 
,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, 
umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 
Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. Skrytki na sprzęt i wyposażenie 
muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, 
wspomaganymi systemem sprężynowym,  wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący 
do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. 
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone 
rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym 
poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane  
blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie 
podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia 
ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane 3 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat 
prądotwórczy itp. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane 
automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie 
kierowcy, Pojazd  wyposażony w:  
- listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,  
- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, 
- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, 
- oświetlenie  typu  LED umieszczone  nad drzwiami  wyjściowymi  kabiny  załogi. Szuflady, podesty i 
wysuwane tace  automatycznie blokowane  w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie 
przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji 



 

 

otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. Uchwyty, klamki 
wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby 
umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zbiornik wody o pojemności min. 4500 litrów wykonany z 
kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz 
układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny 
oraz falochrony. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, 
wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 
modyfikatorów. 
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. 
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.  Autopompa 
zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział 
autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie 
kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 

0
C. 

Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 
m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.450 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa. Automatyka utrzymywania 
stałego ciśnienia tłoczenia. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy 
przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla 
głębokości ssania 1,5m. Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego 
natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i 
rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi 
umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w 
ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. Zwijadło wyposażone w dwa 
niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu 
np. pneumatyczny. Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref 
skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: 

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

bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, 
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 
Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: 
- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach,  
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 
- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. Autopompa umożliwia podanie wody do 
zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie 
wody: 
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 
W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy 
pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu 
wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), 
wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka 
pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator 
prędkości obrotowej silnika pojazdu, włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy 
autopompy, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, sterowanie automatycznym 
układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją 
automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z 
hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, schemat układu wodno-pianowego z 
oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną 
zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. Zbiornik 
wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja 
napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.  
Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 
6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego 
odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 
Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch 
zaworów. Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, 
zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych 



 

 

zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący 
bezpieczną eksploatację pompy. Maszt oświetleniowy: wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt 
oświetleniowy sterowany za pomocą pilota przewodowego ( długość przewodu  min.1,5 m) zasilany z 
instalacji elektrycznej podwozia i agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. 
dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość 
min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z 
możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień 
ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego 
przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową 
oraz drabiną. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz 
oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny 
zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe 
konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. 
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C( tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i 
pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Pojazd wyposażony 
w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 27 m. w raz z 
zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka 
powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną 
pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem 
drabinę pożarniczą aluminiową z podporami typu DNW 3080 lub równoważna  Wykonawca zamontuje 
sprzęt dostarczony przez użytkownika i dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej 
klasy pojazdu. Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik 
hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. 
Gwarancja min. 24 miesiące. Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone 
wraz z pojazdem w języku polskim. Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym karta 
pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji badania techniczne. 
Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Kod:  34144210-3, 34144000-8 
  

  

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 60 dni licząc od daty podpisania umowy. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
przedmiotowego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 



 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
przedmiotowego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie 
fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 o wartości 
minimum 500.000,00 zł brutto. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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 w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

e) 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. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
� zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
� zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
pkt. a) 

3.1 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 art. 
25 ust. 1. 

 

VI.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

           Zamawiający nie wskazuje przedmiotowych podstaw.  

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału o których mowa w pkt. V ust. 1: 

 



 

 

� Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.  

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

� Zamawiający nie precyzuje przedmiotowego zapisu (nie dotyczy). 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

4. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII. 1 
niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – załącznik nr 4 do SIWZ 

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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). 

 

VIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, kod 05-400 Otwock, budynek B, pok. 
nr 1 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: umotwock@otwock.pl , a faksem na nr (22) 779 42 25 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  



 

 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach procedury przetargowej – Jacek Dąbrowski 

2) w kwestiach przedmiotu zamówienia – Włodzimierz Gańko 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

IX.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 

XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać wskazane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty oraz wypełniony 
formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową 
brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, 
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy 
bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 



 

 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 

Prezydent Miasta Otwocka 

Oferta w postępowaniu na: 
 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, ze 

sprzętem zamontowanym na stałe. 

 

Nie otwierać przed : /należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN 
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 



 

 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, przesłać pocztą lub przez posłańca) przy ul. 
Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, – budynek B, pok. nr 1, do dnia 5.06.2018 r., do godziny 10

00
 i 

zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 5a, budynek C, I piętro w dniu 5.06.2018 r., o 
godzinie 10

30
. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.otwock.pl informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

 

XIII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIV.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: 

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

b) „Okres gwarancji” – G (dotyczy nadwozia i podwozia samochodu); 

 



 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

60% 60 

                            

                              Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 

                             Cena badanej oferty 

 

 

Okres gwarancji 

(dotyczy 
nadwozia i 
podwozia 

samochodu) 

 

40% 40 

                   
                      Oceniany okres gwarancji wyrażony w miesiącach 

S = ---------------------------------------------------------------  x 40pkt 
Najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach 

 

RAZEM 100% 100  

 

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące a maksimum 60 miesięcy. 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L= C + G  

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”; 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego 
w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wskazanej przez 
Wykonawcę w ofercie oferowanej gwarancji. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

XV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 



 

 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII.  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. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Zamawiający: 

Gmina Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. 022 779-20-01(6), fax 022 779-42-25 

 
Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

 
l.p. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

TELEFON :                                             

FAX :                                             

EMAIL :                                             

NIP/KRS/PESEL/CEiDG : 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, ze 

sprzętem zamontowanym na stałe. 

 
oświadczam/y, że: 

1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej modyfikacji, 
4) akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy,  
5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z ceną 

za realizację przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia Cena brutto  Okres gwarancji 

 
Dostawa fabrycznie nowego 

średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x4, ze sprzętem 

zamontowanym na stałe. 

 

……………………………………. (PLN) 

 
Oferuję udzielenie gwarancji i rękojmi, 
której okres przypada od chwili 
podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru samochodu wraz z 
wyposażeniem na nadwozie i podwozie 
samochodu na okres:  
 
 ..................... * miesięcy bez limitu 
kilometrów i przepracowanych 
motogodzin.  
 

*Zamawiający wymaga aby minimalny 
okres gwarancji wynosił 24 miesiące, 



 

 

natomiast maksymalny okres gwarancji 
jaki można wskazać to 60 miesięcy. 

 
 
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego 
zamówienia, 

9) wadium w wysokości __(nie dotyczy)__ PLN, zostało wniesione w dniu...............(nie dotyczy)............., w 

formie:…..…(nie dotyczy)..........; 

10) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 

następujący rachunek:  …...…………(nie dotyczy).............………; 

11) Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać firmy 
podwykonawców) 

a) ..................................................................................... 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

12) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są: 

a) ........................................................................................................................................ 

b) ........................................................................................................................................ 

c) ........................................................................................................................................ 

d) ........................................................................................................................................ 

e) ........................................................................................................................................ 

13) oferta została złożona na ............... ponumerowanych i podpisanych stronach. 

14) wykonawca należy / nie należy do żadnej*(niepotrzebne skreślić) grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

15) wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem - _______ (wskazać TAK/NIE) (Te informacje są 

wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: 
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR- zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)). 

 

 

 

.................................., dnia ....................                                               ....................................................... 
(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Zamawiający : 
Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
Wykonawca: 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

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 fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, ze sprzętem zamontowanym na 

stałe. 

 
 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. V 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

…………….……. (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 pkt. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

…………….……. (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) 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

Zamawiający : 
Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
 
Wykonawca: 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

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 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, ze sprzętem zamontowanym na 

stałe. 

 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), 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) 

 

 

 

 

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 PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (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) 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
           

Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art.24 ust.1 pkt.23 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sztucznego lodowiska i 
infrastruktury towarzyszącej wraz z ich obsługą oraz realizacją Programu „Miejskie Lodowisko” 

 
 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 
W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                                 z 
wymogami art. 24 ust. 11 ustawy Pzp., oświadczam, że: 
 

1) Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp. 

 
2) Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp, z n/w wykonawcami: 
 



 

  
 

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

 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
  

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                 (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
      

PROJEKT 
 

Umowa Nr WZK.5543.            .2018 
na dostawę fabrycznie  nowego  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach 
zadania budżetowego: dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka 
Mlądzka. 

 

 
Zawarta w dniu…………….……………… 2018 r. w Otwocku pomiędzy: 
Miastem Otwock z siedzibą  w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock reprezentowanym przez: 
I Wiceprezydenta  Miasta Otwocka – Piotra Stefańskiego, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
a  
Firmą …………………… , zwaną dalej „Wykonawcą”, w wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j.Dz. 
U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). została zawarta umowa, następującej treści: 
 

§1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”, ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 
zamontowanym na stałe.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostawę jednego średniego samochodu pożarniczego, 
ratowniczo-gaśniczego.  

3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu lub świadectwa 
dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydanego przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 

4. Samochód musi być fabrycznie nowy i nieużywany oraz posiadać parametry techniczne nie gorsze od 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Pojazd powinien być wyprodukowany w 2018 roku.  

6. Miejsce dostawy: OSP Wólka Mlądzka, gmina Otwock  

7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: w terminie do 60 dni licząc od daty podpisania umowy.  

8. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokument pn. „minimalne wymagania dla średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego” stanowiący integralną część złożonej przez Wykonawcę oferty 
przetargowej.  

9. Montaż sprzętu posiadanego przez OSP Wólka Mlądzka, na samochodzie, o którym mowa w ust. 1 będzie 
wykonany na koszt Wykonawcy. 
 

§ 2. 
Strony ustalają, że integralną część umowy stanowi:  
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2) Oferta przetargowa Wykonawcy.  
 

§ 3. 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania dostaw/usług objętych 
niniejszą umową osobom trzecim.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał przy realizacji dostaw lub usług z podwykonawcy 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany.  
 

§ 4. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………….  zł brutto (słownie: 
…………………). Miasto Otwock wskazane na fakturze VAT jako Płatnik, ureguluje WYKONAWCY zobowiązania w 



 

  
 

kwocie przeznaczonej na ten cel w budżecie Miasta Otwocka na 2018 r. tj. ………………. Pozostałą kwotę 
stanowiącą wkład własny ureguluje OSP Otwock  Wólka Mlądzka wskazana na fakturze VAT jako Nabywca, 
bezpośrednio na rachunek WYKONAWCY na podstawie wystawionej faktury tj. …………….. zł. 

2. W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia uwzględnione są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy.  

3. Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od otrzymania faktury.  
4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy Nr: …………………………………… 
 
5. Faktura może być wystawiona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru samochodu 
ratowniczo - gaśniczego będącego przedmiotem umowy wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do 
rejestracji pojazdu oraz certyfikatu lub świadectwa dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej 
Straży Pożarnej wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 
k/Otwocka. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem: jakości, ilości lub przedmiotowości, 
wstrzymana zostanie zapłata faktury.  

7. Samochód zostanie przekazany do jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Otwocku Wólce Mladzkiej.  
 

§ 5 
1. Korzyści i ciężary związane z zakupionym samochodem oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru pojazdu wraz z 
wyposażeniem.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz należyte zabezpieczenie dostarczonego 
samochodu wraz z wyposażeniem. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy leży po stronie 
Wykonawcy do czasu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy.  

3. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie transportu do miejsca wykonania dostawy 
obciążają Wykonawcę.  

4. Najpóźniej w dniu odbioru samochodu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty w języku polskim:  

- instrukcję obsługi do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,  

- certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydane    
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 

- dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu jako specjalny, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym”,  

- książki gwarancyjne samochodu i wyposażenia,  

- świadectwo homologacji pojazdu,  

- wszelkie inne dokumenty wymagane prawem.  

5. Odbierany pojazd powinien być zatankowany przez Wykonawcę i mieć pełny bak paliwa (oleju napędowego).  

6. Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby, w zakresie obsługi, konserwacji i 
wykonywania przeglądów pojazdu. Czas trwania szkolenia co najmniej 5 godzin.  
 

§ 6 
 

1. Wykonawca oświadcza, że samochód wraz z wyposażeniem będący przedmiotem umowy stanowiący jego 
własność jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób trzecich oraz nie toczy się 
względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem 
jest ten pojazd ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia, oraz że jest wolny od wszelkich roszczeń osób 
trzecich.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i fizyczne pojazdu. 
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.  

3. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, której okres przypada od chwili podpisania przez  
Zamawiającego protokołu odbioru samochodu wraz z wyposażeniem:  

   1)  na nadwozie i podwozie samochodu ………. miesiące bez limitu kilometrów i przepracowanych motogodzin.  



 

  
 

4. Wykonawca wykona na własny koszt wymagane przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne materiały 
eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów przez okres gwarancyjny.  

 

5. W okresie gwarancji ewentualne naprawy samochodu wraz z wyposażeniem wynikające z jego usterek 
wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy na jego koszt w siedzibie OSP Otwock Wólka Mlądzka 
W przypadku wykonania naprawy w innym miejscu, koszty dostarczenia samochodu w obie strony ponosi 
Wykonawca.  

6. Czas przystąpienia do naprawy - do 72 godzin od godziny zgłoszenia w formie pisemnej: faxu, e-maila lub 
listownej. Czas naprawy – nie dłużej niż 5 dni, w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
niezbędny czas dłuższy, ale za każdym razem nie dłużej niż 25 dni. Do czasu naprawy wlicza się czas transportu 
do/ z miejsca naprawy.  

7. W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca pokryje wszelkie koszty naprawy 
przez inny podmiot - bez utraty gwarancji i naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tego wynikającą.  

8. Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
  1)  Za opóźnienie  w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  

  2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,  

  3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1,  
  4)  Za nie dostarczenie certyfikatu lub świadectwa dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej 
Straży Pożarnej wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 
k/Otwocka – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, - ponadto, nie dostarczenie 
tego dokumentu w terminie określonym w § 5 ust. 4 może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy. 
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
   1)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 niniejszej Umowy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.  
 

§ 8 
 
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie 

aneksu.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:  

   1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego 

wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na 

rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, 

typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod 

względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą 

lepsze od pierwotnego.  

   2)  W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem 

funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań 

konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się 

zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku rozwiązań konstrukcyjnych.  

  3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie 

obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  



 

  
 

 4) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów 

zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca 

przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli Zamawiającego.  

  5)  W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi 

dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych 

przepisów prawa.  

 6)  W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją 

będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.  

 7)  W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzje 

w zakresie zmiany umowy mając na uwadze okoliczności, czy zmiany proponowane przez Wykonawcę 

odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z 

przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym.  

 8) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową 

realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 145 

ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, tj.  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w Ust.1 wykonawca może żądać wył 

ącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 10 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz przepisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).  
 

§ 11 
Każda zmiana treści umowy wymaga pisemnych uzgodnień podpisanych przez Strony w formie aneksu do 
zawartej umowy pod rygorem nieważności.  
 

§ 12 
Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy:  
a) ze strony Zamawiającego: Włodzimierz Gańko – Naczelnik WZK 
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………… 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. 
Wykonawca .  
 
 
 
 
Zamawiający                            Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 
Nr 1 - oferta Wykonawcy 

 
 


