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ZPM-271.9.2016  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) 

 

Zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego    

 o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisanych wydanych na podstawie  

art.11 ust.8 , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz.U z 2015r. poz.2164) 

 

Na zadanie :  

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie  

 
 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                     Zatwierdzam:          

    Wójt Gminy Mielec  

                                         

                                                /-/ Józef Piątek 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielec dnia 17 czerwiec 2016 roku  

 

Sporządził; Inspektor Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 66,a.bieniek@ug.mielec.pl 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego :  Gmina  Mielec  
REGON           690581910 
NIP     8171981902 
Miejscowość    Mielec 
Adres      ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec 

 
 

Strona internetowa:     www.gmina.mielec.pl 
Godziny urzędowania   Poniedziałek – Czwartek 7 30 - 1530 Piątek 7 30 – 1400 

tel. / fax          17 773 05 90,  
e-mail:           a.bieniek @ug.mielec.pl 
 
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Gmina Mielec 
Ul. Głowackiego 5 
39-300 Mielec 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  zwanej dalej 

„Ustawą pzp”.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie.    

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 

Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił jako  

minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła samochód o lepszych parametrach .  

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówienia 

34.14.42.10-3 Wozy strażackie 

 

Termin wykonania zamówienia:do 31.08.2016r 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania 

tych warunków 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

1.1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli prawa  nakładają obowiązek ich posiadania  
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

1.2. Posiadają wiedzę i  doświadczenie;  

Powyższy warunek będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli Wykonawca udokumentuje 

wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  co najmniej 

jednej dostawy używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz 

z załączeniem dowodów, że dostawa została wykonana należycie. 

 

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej , 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

 

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

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24  ustawy .  

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu nastąpi  na podstawie 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów. Według zasady spełnia/nie 

spełnia 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu                   

potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu o których mowa  

w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: 

1.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

1.2) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu    

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  

             okresie, z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz    

              których usługi zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów, że te dostawy zostały  

             wykonane są  należycie. 

 

Dowodami o których mowa w ust.1.2)  są: 

 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług  

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt.1 
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 W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w 

wykazach o których mowa w pkt.1.2), zostały wcześniej wykonane , wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. 

 

 

Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca  w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia oraz przedstawiając dokumenty z których będzie wynikał: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu 

            zamówienia, 

 charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem  

 zakres  i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

 

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, ze za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.   

 

2. W celu wykazania spełnienia  warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcy  w okolicznościach o których mowa w art. 24  ustawy należy złożyć 

następujące dokumenty: 

2.1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

2.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 

potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

2.5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej zgodnie z  załącznikiem do niniejszej specyfikacji 
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W przypadku oferty sk\ładanej wspólnie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia publicznego , dokumenty potwierdzające , że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu  składa każdy wykonawca oddzielnie.  

 

Uwaga : Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków dotyczących wiedzy i 

doświadczenia , dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potencjału 

technicznego  oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów, a 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć w ofercie także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy – czyli dokumenty wskazane rozdziale V pkt. 2.1)-2.4).   

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 2.2), 2.3), 2.4), , 

składa: 

3.1.dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio , że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby  lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt.3.1)   

zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument lub dokumenty o których mowa w pkt.3.1)  

powinny być wystawione zgodnie z  § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231), 

 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 

warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 

określono to w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z 

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli 

w dniu  ogłoszenia nie  będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 

przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: www.nbp.pl 

 

http://www.nbp.pl/


 6 

 

 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaja wymgasniom 

określonym przez zamawiającego, żamawiajacy żąda przedłożenia : 

4.1. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego , że dostarczone produkty odpowiadają okreslonum normom i specyfikacją 

technicznym tj.  Swiadectwa dopuszczenia do użytkowania pojazdu  w Jednostkach 

Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej. 

 

5. Ponadto do oferty należy dołączyć: 

Dokumenty składające się na Ofertę 

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: 

1. Oferta sporządzona wg załączonego wzoru - załącznik nr 1  wraz z wypełnionym opisem 

technicznym załącznik nr 7  

2. Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału                         

i kwalifikacjach, oraz wymienione w części V SIWZ, 

3. Świadectwo dopuszczenia do użytkowania pojazdu  w Jednostkach Państwowej Straży 

Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 

4. Dowód wniesienia wadium 

5. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się  

o udzielenie zamówienia oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię. 

 

 

6.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 

obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 

dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

 

6. Podwykonawstwo  
 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia zgodnie z art. 36 a ust. 2.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do 

SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
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Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenia zamówienia. 

 

VI. Forma złożenia dokumentów    

1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim 

2 Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. 

3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

4 Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę. 

5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6 Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.                  

7 W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) oferta musi spełniać 

następujące wymagania: 

a) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania, 

b) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, 

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, tj. podpisy i parafy stawia na ofercie 

Wykonawca/ Pełnomocnik (Lider) upoważniony przez wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo 

reprezentowana w postępowaniu i zawarcia umowy – art. 23 ustawy PZP,  

d) Wykonawca/Pełnomocnik (Lider) wspomniany wyżej, dołącza do oferty 

pełnomocnictwo (oryginał lub kopia sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami) do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie w 

Wykonawcą/Pełnomocnikiem (Liderem). 

 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z wykonawcami. 

 

1) Zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na wniosek wykonawcy 

zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

3) Zamawiający udzieli wyjaśnień, w terminach określonych w art. 38 ustawy. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania treści źródła 

zapytania, oraz zamieści  na stronie internetowej  Zamawiającego. 

5) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

6) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu   

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian , zamawiający przedłuży termin 

składania ofert  i poinformuje o tym wykonawców , którym przekazano SIWZ  oraz 

zamieści taką informację na  stronie internetowej Zamawiającego.    

7) Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: 

- Cyprian Śliwa, Andrzej Bieniek -  tel.17 774 56 66,  
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-  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przesyłane faksem oraz droga elektroniczną każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

VIII. Wadium  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące 

pięćset złotych). 

2. Wadium może być wniesione:  

a) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego:  

Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec  
   Nr 83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości. 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, środki, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 

1, powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w pkt. 3 lit. b, c, d, e należy 

oryginał stosownego dokumentu złożyć, w kasie Urzędu Gminy  lub przysłać pocztą na 

adres Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Kserokopia wniesienia wadium musi być dołączona do oferty. 

6.   Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. 

a) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać 

następujące elementy:  

Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) Kwotę gwarancji,  

d) Termin ważności gwarancji,  

e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 

wybrano:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach    

            określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  

            przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

f) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie 

udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”. 

g) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa 
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h) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego,  

Jednocześnie  Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był 

krótszy niż okres związania ofertą.  

Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń 

 

IX. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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 oferta zwrócić  się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.   

 

X.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Oferta  musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze 

bądź odręcznie – długopisem lub nieścieralnym atramentem), w języku polskim. 

2. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę.  

4. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa wymagane jest notarialne poświadczenie 

zgodności z oryginałem. 

5. Jeżeli przedstawione kopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich  

prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 

poświadczonych kopii dokumentów. 

6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką 

pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantujące 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert.  

      Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana: 
 

                  NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES  

               Gmina Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec  

                    oferta w przetargu nieograniczonym na  

               Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

           dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie  

                nie otwierać przed: 29.06.2016 godz. 1000 

W przypadku braku takiej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności                         

za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 

terminem otwarcia,  a w przypadku przesłania  jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak 

otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert. 
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

1. Oferty należy składać:  

Oferty należy złożyć do  dnia 29.06.2016   do  godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy 

Mielec ,  39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5 

Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Mielec ,   

39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5  w dniu 29.06.2016r.  o godzinie 10:00  

 

2.  Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez 

otwarcia. 

4. Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym tj. w stanie 

wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą 

dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone oferentowi z adnotacją o treści: „Ofertę 

przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                 

na sfinansowanie zamówienia. 

6. Na wstępie zostanie podana ilość złożonych ofert do rozpatrzenia  w  drodze postępowania 

przetargowego. 

7. Podczas otwarcia ofert podana zostanie: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i gwarancji. 

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny; 

 

1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.               

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

ofertowym łącznej ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto. 

2.  Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania jak również wszystkie 

cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę.    

 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi  

kryteriami i ich wagami: 

 

1.1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:  

 

a) Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia – 95%. 

  Oferta najtańsza otrzyma 95 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 

Cn/Cb x 100 x 95% = ilość punktów  

 

gdzie: 

Cn –najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb –cena oferty rozpatrywanej, 

100 –wskaźnik stały, 

95%             –procentowe znaczenie kryterium ceny. 
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b) Kryterium „okres gwarancji dostawy samochodu ” –5% 

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez 

Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „okres gwarancji dostawy ”, 

wg wzoru: 

  
Pg=Gb/Gn x 100 x 5%  

  

    gdzie: 

 Pg   –  ilość punktów w kryterium „okres gwarancji dostawy” 

 Gb –  okres gwarancji badanej oferty (miesiące) 

 Gn –  najdłuższy (max) okres gwarancji (miesiące) 

 100 –wskaźnik stały, 

 5%      –procentowe znaczenie kryterium  

 

Minimalny wymagany okres gwarancji 12 miesięcy  

 

Oferta prezentująca najdłuższy okres gwarancji otrzyma 5 punktów, pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły 

 

 

1.2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny 

brutto oferty za przedmiot zamówienia i okresu gwarancji  

1.3.  Ostateczna punktacja oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów 

przyznanych w ramach w/w kryteriów. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego;  

 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji 

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców            

(umowę spółki cywilnej lub umowy konsorcjum),  

3. Zamawiający zawrze umowę w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane 

wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% ceny brutto oferty. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 

6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania 

umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Powinna podlegać prawu 

polskiemu i być realizowana w Polsce 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka z dopuszczonych form, o których mowa w rozdziale 15 pkt 4 SIWZ. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

XVI. 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; 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.  

 

XVII Opis części zamówienia; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XVIII Informacja o zawarciu umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa   w 

art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7; 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza takie składanie; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXI Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną .   

 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  
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Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą z złotych polskich 

(PLN) 

 

XXIII. Informacja na temat aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn 

leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 

postępowaniu , w szczególności kosztów przygotowania oferty.  

 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

Informacje ogólne 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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.  

2. 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.  

 

Informacja o nieprawidłowościach     

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 

sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy.  

 

Odwołanie  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności   

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o 

cenę; 

2)  opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

3)  wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4)  odrzucenia oferty odwołującego.  
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Środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy  w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia opisane zostały szczegółowo w prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do ustawy. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

Zał. Nr 1 Formularz oferty  

Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.  

               1 ustawy PZP. 

Zał. Nr 4 Grupa kapitałowa 

Zał.  Nr 5  Wykaz dostaw 

Zał.  Nr 6 Wzór umowy 

Zał. Nr 7  Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

          

FORMULARZ  OFERTOWY 
na zadanie : 

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie   
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

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

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

numer telefonu Wykonawcy:........................................................................................................ 

numer faksu Wykonawcy:............................................................................................................ 

adres e-mail Wykonawcy: ........................................................................................................... 

nr konta bankowego: …………………………………………………………………………... 

NIP ....................................................... 

Województwo: ...................................... 

Uwaga 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powielić powyższe 

informacje  

1. Oferujemy wykonanie zamówienia: 

Cena netto   ..................................................... 

Wartość podatku VAT .................................. 

Cena brutto  .................................................... 

Cena słownie: ...............................................................................................................  

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  

     wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do     

    właściwego wykonania zamówienia 

4.  Akceptuję/akceptujemy  termin wykonania  zamówienia do 31.08.2016r 

5. Akceptujemy   termin płatności faktury do 30  dni od daty otrzymania faktury.   

6. Oświadczam/y, że udzielamy gwarancji na okres …….miesięcy na przedmiot umowy          

w zakresie………………………………………………………………………………..        

7. Oświadczam/y, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków umowy wzór  umowy 

zostały przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

tam określonych. 

9. Oświadczam/y, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych warunków. 

10.  Prace wynikające z niniejszej umowy wykonamy: 

10.1. *) siłami własnymi 

10.2. *) przy pomocy podwykonawców w zakresie: …………………….................................. 

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

10.3.**) nazwa (firma) podwykonawcy ……………………………………………………..... 
 

*) niepotrzebne skreślić 

**)Uwaga: Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się 

na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 

 

11 . Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1) …………………. 

2) …………………. 

3) …………………. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Podpis(y) osób uprawnionych 

                                                                                    do składania oświadczeń woli  

                                                                                    w imieniu Wykonawcy 

                                                                                 

 

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

……...................................dnia ........................... 
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ZAŁĄCZNIK 2  

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

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

     Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

 

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie  
 

 

 

 
Ja (imię i nazwisko):.................................................................................................................. 

 

reprezentując firmę (nazwa i adres 

firmy):........................................................................................................................................... 

 

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

 

Oświadczam/y/, że spełniamy  warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia  

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

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

       /miejscowość i data/                                   /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/
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ZAŁĄCZNIK nr 3 

 

 

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

 /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie  
 

 

 

 
Ja (imię i 

nazwisko):,.................................................................................................................................... 

 

reprezentując firmę (nazwa i adres 

firmy):............................................................................................................................................. 

 

 

Oświadczam, że nie zachodzą żadne przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 , art. 24 

ust.2 pkt.1) oraz art.24 ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych 
  

 
 

 

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

.............................................................................. 
    /miejscowość i data/                                                               / podpisy osób/y upoważnionych, pieczęć/ 

 

 

 

 

 

 
       *w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się o udzielenie zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK 4 

 

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

 /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Oświadczenie - grupa kapitałowa  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie  
 

 
 

 
Ja (imię i 

nazwisko):,.................................................................................................................................... 

 

reprezentując firmę (nazwa i adres 

firmy):.................................................................................................. 

 

 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz., 331, z późn.zm.) 
  

 

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej nie wypełnia oświadczenia lecz wraz z ofertą 

składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 

ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

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

.............................................................................. 
    /miejscowość i data/                                                               / podpisy osób/y upoważnionych, pieczęć/ 

 

 

 

 

 

 
       *w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik 5 

................................................... 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Wykaz wykonanych dostaw 

dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

 

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chorzelowie  
 

 
L.p. Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Termin realizacji 

(podać miesiąc i rok)  

 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

Opis przedmiotu  

rozpoczęcie  zakończenie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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

       /miejscowość i data/                                 /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/ 

Do wykazu należy załączyć  dowody, że dostawy  zostały wykonane należycie 
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                                                                                                                Załącznik nr 6         

                                   Umowa Nr                                                          Wzór umowy     

 

zawarta w dniu ………………..r  pomiędzy: 

Gminą Mielec z siedzibą w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  reprezentowaną przez: 

Józefa Piątka   – Wójta Gminy  

Przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Gminy  - Małgorzaty Cyran  

zwaną w treści umowy Zamawiającym  

a   

……………………………………………. 

z siedzibą ………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

NIP ………………….  REGON ………………  KRS ………………………    

zwana dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Gminie Mielec używanego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego (marka , typ, model)………………… zgodnie z wymaganiami 

technicznymi SIWZ i złożoną ofertą. Parametry, dane techniczne i szczegółowe wyposażenie 

określa załącznik nr 6 do niniejszej umowy (opis techniczny).  

§ 2  

Cena i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 wynosi: 

…………………zł brutto (słownie: ………………………………………………………), 

w tym podatek VAT ………… zł (słownie:………………………………………………). 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi fakturą końcową  wystawioną po zakończeniu i 

bezusterkowym odbiorze przedmiotu  umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy…………………………………………………………. w terminie do 30 dni 

od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur, przy czym za dzień zapłaty uważać się 

będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru wraz z załącznikami o 

których mowa w § 5 niniejszej umowy  . Stwierdzenie przez Zamawiającego wad , bądź 

niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy  wstrzymuje płatność faktury do czasu ich 

usunięcia i sporządzenia dodatkowego bezusterkowego protokołu odbioru. 

5. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody 

Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy.    

§ 3  

Termin wykonania  przedmiotu umowy 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres do 31.08.2016r 
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§ 4 

Odbiór techniczno - jakościowy i końcowy 

przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie odbioru 

przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w 

siedzibie Wykonawcy, w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. Upływ 3 dniowego okresu 

przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż ostateczny termin wydania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3. 

2. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2. egzemplarzach, po 

1. egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek lub odstępstw od wymagań 

określonych w umowie, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W 

takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub 

odstępstwach w 2. egzemplarzach, po 1. dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

W protokole tym strony ustalą  ponowny  termin odbioru techniczno- jakościowego. W 

takim wypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami związanymi z 

ponownym odbiorem. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i 

odstąpienia od umowy. 

4. Odbioru przedmiotu umowy dokona min. 2  pełnomocników Zamawiającego w obecności  

co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. 

5. Wykonawca po odbiorze techniczno-jakościowym dostarczy nieodpłatnie przedmiot 

umowy do siedziby Zamawiającego, gdzie zostanie przeprowadzony odbiór końcowy. 

 

§ 5  

Dokumentacja techniczna 

Do pojazdu i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wszystkie dokumenty    

niezbędne do rejestracji a także: 

● kartę pojazdu  

● instrukcje obsługi dla całego pojazdu  - 2 egz. (w języku polskim), 

 oryginał świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane przez Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.  

 

§ 6  

Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy na przedmiot umowy od daty 

podpisania protokołu odbioru.   

2. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od 

dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego sprzętu. 

3. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe 

wykonanie i zgodność z odpowiednimi normami jak również kompletność wyposażenia 

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą. 

 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT) za przedmiot umowy, 

określonego w § 2 ust.1, tj. kwotę  ................. zł (słownie: ........................ zł ) w formie : 
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………………………………………… 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokrycie roszczeń z 

tytułu rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

1) co do kwoty .................. zł (30% zabezpieczenia ) w terminie nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady; 

2) co do kwoty  ..................  zł (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

banku za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje należytego wykonania umowy.                

W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na czas określony   

w umowie. 

6. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie dostawę w sposób wadliwy albo sprzeczny    z 

umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty,     

o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest uprawniony pokryć z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 3, nie więcej 

jednak niż 30% wartości przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki  po terminie płatności określonym w § 2 ust. 3,  nie więcej 

jednak niż 30% wartości przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 100 dni od daty zawarcia 

umowy  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym a 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę z tytułu nie wywiązania się z umowy w 

wysokości 30% wartości przedmiotu umowy. W sytuacji tej Zamawiający nie będzie 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z 

umową. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża nieodwołalna i bezwarunkową zgodę. 

 

§ 9 

Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy 

zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
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2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ). 

 

§ 10  

Zmiana postanowień zawartej umowy 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności  z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

a) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy, 

b) co do nieistotnych postanowień umowy, 

c) co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności o ile 

jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

§ 11 

 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo zadań wykonywanych przez podwykonawców. 

2. W razie wystąpienia 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 do 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden 

dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 

Opis techniczny Średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Chorzelów 

 

 

1. Zamówienie obejmuje zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie. Samochód musi być w 

pełni sprawny technicznie i nadawać się do użytku. Nie może posiadać żadnych wad ukrytych, ani 

widocznych uszkodzeń na tapicerce wewnętrznej, ani na karoserii. Samochód wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 1995 r. 

 

2. Minimalne wymagania podstawowe: 

 

2.1. Podwozie z kabiną: 

a) pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137z późn. zm.) z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności musi być 

zarejestrowany oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC, 

b) pojazd musi spełniać wymagania wskazane w treści Rozporządzenia Ministra Spraw 

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

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. 

zm.), 

c) samochód musi spełniać wymogi rozporządzenia wymienionego w pkt b powyżej, posiadać 

świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany 

przez polską jednostkę badawczo rozwojową (certyfikującą) Państwowej Straży Pożarnej 

Dopuszczony wyrób musi posiadać stosowne oznakowanie. Świadectwo musi być ważne na dzień 

składania ofert, 

d) pojazd musi spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych, 

Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2014.1421), 

e) pojazd musi spełniać wymagania norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. 

f) Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności 

WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W 

przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia 

wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia 

na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać 

wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 

g) pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne, 

h) podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, , 
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i) kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 

(siedzenia przodem do kierunku jazdy), 

j) 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, 

k) min 4 uchwyty do aparatów powietrznych, 

l) przystosowany do zainstalowania radiostacji przewoźnej, 

m) 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 energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu, 

n) instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, 

o) pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - 

jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania, 

 

2.2. Zabudowa pożarnicza: 

a) zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej, 

aluminium, kompozyt. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia 

zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów, 

b) dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta 

ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone 

balustradą ochronną, drabinka do wejścia na dach, 

c) skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, 

wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z aluminium, wyposażonymi w zaniki 

zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Dostęp do sprzętu z zachowaniem 

wymagań ergonomii, 

d) skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, włączane 

automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie 

kierowcy, 

e) pojazd musi być wyposażony w: 

- oświetlenie pola pracy na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, 

- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, 

- oświetlenie umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi, 

f) zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego 

bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy, 

g) autopompa musi być 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°C, 

h)  autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 1/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości 

ssania 1,5 m. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu, 

i) zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania 

z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym 

wypływem wody ze zbiornika, 

j) na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być 

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. 

k) oznakowanie pojazdu cechami identyfikacyjnymi jednostki. 
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Wymiary samochodu: 

- szerokość samochodu - max. 2,50 m, 

- wysokość samochodu - max. 3,10 m, 

- długość samochodu - max. 7,50 m. 

 

- Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy 

 

 

 
                                                                                                                                                                           

 

 

              

 

 

 

 

 


