Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia1

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego
działający w imieniu i na rzecz zamawiających wspólnie prowadzących postępowanie i udzielających
zamówienia, ustanowiony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych2

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy
o wartości zamówienia powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
pn. Zakup fabrycznie nowych, średnich samochodów pożarniczych

1

Zwana dalej: „SIWZ”
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwana
dalej: „ustawą Pzp”
2

Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup
samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych”, numer umowy o dofinansowanie RPZP.03.04.00-32-B012/16. Projekt
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
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I.

Zamawiający

1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki
Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Tkacka 54, 70 – 556 Szczecin, wyznaczony na podstawie
art. 16 ust. 1 Pzp do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w imieniu i na rzecz
następujących Zamawiających:
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu,
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Boleszkowicach,
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku,
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Człopie,
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbaskowie,
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Krzęcinie,
7) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie,
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie,
9) Ochotnicza Straż Pożarna w Osinowie Dolnym,
10) Ochotnicza Straż Pożarna w Płotach,
11) Ochotnicza Straż Pożarna w Rokosowie,
12) Ochotnicza Straż Pożarna w Staniewicach,
13) Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Borku,
14) Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Chwalimiu,
15) Ochotnicza Straż Pożarna w Świerznie,
16) Ochotnicza Straż Pożarna w Tetyniu,
17) Ochotnicza Straż Pożarna w Węgorzy.
2. Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące postępowania będą publikowane na stronie
internetowej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego: www.szczecin.zosprp.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 sztuk, fabrycznie nowych, samochodów pożarniczych w
związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie
Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży
Pożarnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 -2020, RPZP.03.04.00 Adaptacja do zmian klimatu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2017r.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w dwóch etapach:
1) pierwszy etap – obejmujący dostawę 9 samochodów pożarniczych dla Zamawiających
określonych w Rozdziale I pkt 1 ppkt 1 – 9 w terminie do dnia 30 czerwca 2017r.;
2) drugi etap – obejmujący dostawę 8 samochodów pożarniczych dla Zamawiających określonych
w Rozdziale I pkt 1 ppkt 10 – 17 w terminie do dnia 30 listopada 2017r.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu
zamówienia na okres 36 miesięcy liczonych od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Warunki
gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu.
1.

Jawność postępowania.
1)

Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2)

Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3)

Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez zamawiającego, przesłanie kopii drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy
wskazanym we wniosku.

4)

Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert.

5)

Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą
być one udostępnione.

6)

Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa
wnioskodawca.

7)

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

8)

W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać.
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze
zm.)”.

9)

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.

2. Sytuacja podmiotowa – podstawy wykluczenia.
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp tzn.:
Wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp podlega wykonawca:
 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z powodów, o których mowa w ppkt 1, tj.:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu;
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Udział wykonawców zagranicznych
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z pkt 2 ppkt 2 SIWZ do złożenia wskazanych tam
dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
zamiast dokumentów:
a) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
b) których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:


nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7
ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
4. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy (dwa
zmówienia) o wartości 3 000 000 złotych brutto każda, z których każda obejmowała
dostawę co najmniej 4 średnich samochodów pożarniczych.
2) Potencjał podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane;
d) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w
lit.a), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 1 t.j.:
a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
4) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a) szczegółowego opisu techniczny oferowanego pojazdu wraz ze zdjęciem poglądowym,
potwierdzającego spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu.
Wykonawca powinien określić wszystkie parametry oferowanego pojazdu, potwierdzające
jego zgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dla elementów nie wymagających określenia w konkretnych jednostkach wymagane jest
opisanie za pomocą stwierdzenia –spełnia lub nie spełnia.
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 2 ppkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 3, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia.
3) 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 składa także JEDZ każdego z tych podmiotów;
4) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez
zamawiającego (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej). W takim
przypadku wykonawca wskazuje w formularzu oferty: nazwę, numer, zakres informacji do
wykorzystania oraz datę wszczęcia tego postępowania.
6. Wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy
złotych). Wadium należ wnieść przed terminem składania ofert.
2) O terminie wniesienia wadium decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

3) Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Pekao S.A. III Oddział w
Szczecinie, nr konta 43 1240 3826 1111 0010 6859 4137 w tytule wpisując: „Wadium w
postępowaniu: Zakup fabrycznie nowych, średnich pojazdów pożarniczych”;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości – w sekretariacie Zamawiającego, do poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8:00 do 15:00.
4) Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach.
5) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie
oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone
przez pełnomocnika/pośrednika.
6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
a) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski,
b) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji
sądów polskich.
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeń z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej
kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji/poręczenia –Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 11 bez
potwierdzania tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
8) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy.
9) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
10) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez
zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
a) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po jego stronie,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 lit. b.
13) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
14) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
15) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
16) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wykonawcy.
18) W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub
dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
IV. Procedura
1. Tryb postępowania
1) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i
następnych ustawy Pzp.
2. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym
1) Zamawiający pracuje w następujących dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 15:00.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem ppkt 3.
3) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ,
b) zmiany treści SIWZ,
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
d) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a ustawy Pzp,
e) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
f)

informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,

g) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
h) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,

i)

oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

j)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,

k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
l)

informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 184 i 185 ustawy
Pzp.

4) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Automatyczna informacja z systemu
potwierdzająca dostarczenie wiadomości na adres poczty elektronicznej stanowi potwierdzenie
otrzymania korespondencji w momencie wprowadzenia jej do środka komunikacji
elektronicznej niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5) Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
6) Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
7) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Tadeusz
Szczepański tel. 91 448 97 16, adres poczty elektronicznej: tadeusz.szczepanski@zosprp.pl.
9) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ppkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ppkt 9.
12) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
zaproszenie do składania ofert bez ujawniania źródła zapytania.
13) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do składania
ofert.
14) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano zaproszenie do
składania ofert.
3. Sposób obliczenia ceny oferty.
1) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
2) Zamawiający wymaga, aby w ofercie Wykonawca podał cenę jednostkową jednego wozu
strażackiego oraz cenę za całe zamówienie. Cena za całe zamówienie powinna być wynikiem

3)
4)

5)
6)

7)

iloczynu ceny jednostkowej jednego wozu strażackiego i ilości sztuk stanowiących cały
przedmiot zamówienia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt 1 winno obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje i wymagania oraz warunki określone w
Umowie i SIWZ.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2
pkt. 2 ustawy Pzp spowoduje odrzucenie oferty.

4. Informacje nt. aukcji elektronicznej
1) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Kryteria oceny ofert
1) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów:
a) Cena 60%
b) Parametry techniczne 40%
2) W ramach kryterium określonym w ppkt 1 wykonawca będzie mógł łącznie maksymalnie
otrzymać 100 pkt (odpowiednio 60 pkt w ramach kryterium określonego w ppkt 1 lit. a i 40 pkt
w ramach kryterium określonego w ppkt 1 lit. b).
3) Zamawiający przyzna poszczególnym ofertom punkty dokonując oceny zgodnie z poniższym
opisem:
a) Cena 60 %
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny w oparciu o zaoferowaną przez
Wykonawcę cenę za całe zamówienie zgodnie z poniższym wzorem:
KCi =

Cmin
Ci

X 60%

X 100 pkt

Gdzie:
KCi

ilość punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty,

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert,

Ci

cena brutto oferty ocenianej

a) Parametry techniczne 40%:
W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia
Wykonawcy złożonego wraz z ofertą
 Typ zawieszenia kabiny
(a) Mechaniczny
0 pkt
(b) Pneumatczny
10 pkt
 Moc silnika (określona w KM)



(a) 290 – 314
0 pkt
(b) 315 – 340
5 pkt
(c) 341 i więcej
10 pkt
Pojemność zbiornika na wodę (określona w m3):
(a) 3,5 m3 – 4,0 m3
0 pkt
3
(b) 4,01 m – 4,5 m
10 pkt
3
(c) 4,51 m i więcej
20 pkt

6. Forma oferty
1) Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem III SIWZ.
2) Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3) Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ.
4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
długopisem.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6) W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”), z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej
SIWZ.
7) Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
9) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
10) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14) Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
a) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Oddział Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego,

ul. Tkacka 54, 70 – 556 Szczecin,
przetarg nieograniczony,
Oferta na „Zakup fabrycznie nowych, średnich samochodów pożarniczych”
oraz nie otwierać przed 27 kwietnia 2017 r. godzina 10:15
bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15) Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ppkt 14, zamawiający nie
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie
będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w ppkt 14.
16) Oferta winna zawierać:
a) formularz oferty zgodnie z ppkt 3;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b) parametry techniczne oferowanego pojazdu w zakresie niezbędnym dla oceny ofert
zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 4, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
c) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem III pkt 5 SIWZ;
W przypadku, gdy wykonawca 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 składa także JEDZ-e
dotyczące tych podmiotów.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem III pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
e) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie
2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
f) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
17) Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
a) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w Rozdziale III SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

e) W przypadku, o którym mowa w lit. c zamawiający będzie żądał od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
f) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
g) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
h) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
i) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp.
7. Składanie ofert wspólnych
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.
Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w niniejszym rozdziale.
Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej:
a)
zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b)
określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c)
czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

8. Składanie i otwarcie ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tkackiej 54 w Szczecinie (sekretariat) w
terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r., do godz. 10:00.
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

3) Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
4) Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i
minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert:
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 5 ppkt 14 lit. a z dopiskiem
„wycofanie”.
b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien
dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie
wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 5 ppkt 14 przy czym koperta zewnętrzna
powinna mieć dopisek „zmiany”.
6) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
7) W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o
złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
8) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Tkackiej 54 w Szczecinie.
9) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
10) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową.
11) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
12) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 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.

9. Wybór oferty najkorzystniejszej
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także

5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)


13)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy Pzp.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy Pzp.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert
określonym(ych) w pkt 4.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający
unieważni postępowanie.
O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały.

10. Zawarcie umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania.
1) Umowa.
a) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
b) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
a) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
b) Wzór gwarancji należytego wykonania stanowi załącznik do wzoru umowy.
c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
d) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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.

e) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
f)

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu,
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

g) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
h) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w
szczególności jednoznacznie wynikać:


zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do
wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy,



termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

i)

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą
prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie
z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

j)

Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

k) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
l)

Wypłata, o której mowa w lit. j, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1) Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
3) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
V.

Załączniki

1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
Firma (nazwa) Wykonawcy: ______________________
Adres siedziby Wykonawcy: ______________________
Zamawiający
_____________________________________
_____________________________________
_________________________

OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
Zakup fabrycznie nowych, średnich samochodów pożarniczych
W imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(-my), co następuje:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie
z warunkami określonymi w SIWZ za cenę brutto:
______________ złotych brutto
(słownie brutto _______________________________)
w tym podatek VAT – wg stawki 23% w kwocie. ________________________ złotych,
a) Cena brutto jednego samochodu pożarniczego zabudowanego na podwoziu marki
___________________ (należy podać markę) typ ____________ (należy podać typ) wynosi
_____ złotych brutto.
2. Oświadczam, że w oferowanych samochodach pożarniczych
a) typ zawieszenia kabiny będzie*:
 mechaniczny
 pneumatyczny
b) będzie zamontowany silnik o mocy*:
 od 290 do 314 KM
 od 315 do 340 KM
 większej niż 341 KM
c) będzie zamontowanych zbiornik na wodę o pojemności*:
 od 3,5 m3 do 4,0 m3
 od 4,01 m3 do 4,5 m3
 większej niż 4,51 m3

* należy zaznaczyć jedną z możliwych wartości.
UWAGA! W przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia (np. zaznaczenia więcej niż
jednej kratki w poszczególnych kryteriach) zamawiający przyzna „0” (zero) punktów w danym kryterium.
3. Zamówienie wykonam(-my) w terminie określonym w siwz.
4. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert.

5. Oświadczam(-my), że w razie wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję(-emy) się do zawarcie umowy
na warunkach określonych we wzorze umowy dołączonym do siwz w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.
6. Oferuję udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres wskazany w siwz.
7. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych
części zamówienia:

Lp.
Firma (nazwa) podwykonawcy
Część (zakres) zamówienia
1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):
Lp.
Firma (nazwa) podmiotu trzeciego
Udostępniany potencjał
1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego)
8. Oferta nie zawiera/zawiera informacji(e) stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach:
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.
9. Wadium należy zwrócić nam na następujący rachunek bankowy:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Oferta została złożona na ______ stronach, kolejno ponumerowanych od nr ____ do nr ____ (wraz
z załącznikami).

____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
UMOWA DOSTAWY
(wzór)
Dnia __________ r. w Szczecinie pomiędzy:
1) Ochotniczą Strażą Pożarną w Biesiekierzu
2) Ochotniczą Strażą Pożarną w Boleszkowicach
3) Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzesku
4) Ochotniczą Strażą Pożarną w Człopie
5) Ochotniczą Strażą Pożarną w Kołbaskowie
6) Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzęcinie
7) Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubczynie
8) Ochotniczą Strażą Pożarną w Marianowie
9) Ochotniczą Strażą Pożarną w Osinowie Dolnym
10) Ochotniczą Strażą Pożarną w Płotach
11) Ochotniczą Strażą Pożarną w Rokosowie
12) Ochotniczą Strażą Pożarną w Staniewicach
13) Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Borku
14) Ochotniczą Strażą Pożarną w Chwalimie
15) Ochotniczą Strażą Pożarną w Świerznnie
16) Ochotniczą Strażą Pożarną w Tetyni
17) Ochotnicza Straż Pożarna w Węgorzy
reprezentowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział
Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tkackiej 54, 70 – 556
Szczecin, reprezentowanym przez:
1. ________________
zwani dalej „Zamawiającym”
a
________________________________________________________________________
z siedzibą w ________________ ul. ________,
NIP__________, REGON____________
reprezentowaną przez:
1. ________________
2. ________________
zwaną dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zaś „Stronami”
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm., zwanej dalej: „Prawem zamówień publicznych”)
została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa 17 fabrycznie nowych, średnich samochodów pożarniczych w
ramach Projektu: „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez
zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020,
RPZP.03.04.00 Adaptacja do zmian klimatu.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy został określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy z
uwzględnieniem oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Dostarczone średnie samochody pożarnicze mają być zgodne z wymaganiami Zamawiającego
opisanymi w Opisie Przedmiotu Umowy, fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia 2017 oraz wolne
od praw osób trzecich.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczanych
średnich samochodów pożarniczych. Wszelkie koszty szkolenia ponosi Wykonawca.
5. W toku realizacji umowy Strony uzgodnią harmonogram szkoleń.
§ 2 Oświadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
1)
samochód będący przedmiotem umowy jest samochodem fabrycznie nowym, nie posiada
wad i jest zdatny do pełnienia funkcji wozu strażackiego,
2)
nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, sądowe ani egzekucyjne, którego
przedmiotem jest samochód
3)
samochód nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3. Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia ___________ z zastrzeżeniem
poniższych terminów:
1)
pierwszy etap – dostawa 9 samochodów wraz ze szkoleniem z obsługi, nastąpi w terminie do
dnia ___________ r.;
2)
drugi etap – dostawa 8 samochodów wraz ze szkoleniem z obsługi, nastąpi w terminie do
___________ r.
2. W terminie określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy dla: OSP _____; OSP
_____; OSP _____; OSP _____; OSP _____; OSP _____; OSP _____; OSP _____; OSP _____.
3. W terminie określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy dla: OSP _____; OSP
_____; OSP _____; OSP _____; OSP _____; OSP _____; OSP _____; OSP _____.
§ 4 Inspekcja, odbiory, dostarczenie pojazdów oraz szkolenie
1. Zamawiający dokona inspekcji techniczno – jakościowej przedmiotu zamówienia, dla wszystkich
pojazdów realizowanych w ramach każdego z etapów.
2. Inspekcja techniczno – jakościowa, poprzedzająca odbiór samochodu, zostanie przeprowadzona u
Wykonawcy lub w miejscu wykonania samochodu, po zakończeniu jego produkcji. Inspekcji
techniczno – jakościowej samochodu dokona do 4 przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia inspekcji techniczno –
jakościowej, nie później niż na 7 dni przed terminem inspekcji. Dopuszcza się zawiadomienie w
formie elektronicznej przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: __________.
3. W czasie inspekcji techniczno – jakościowej sprawdzona będzie zgodności wykonania samochodu z
umową, jakość wykonania, funkcjonowanie samochodu i jego poszczególnych urządzeń oraz
zgodność
ilościowa
wyposażenia
i
kompletności
dokumentacji
(zgodnie
z procedurami odbioru określonymi w normie PN-EN 1846-2).
4. Z inspekcji techniczno – jakościowej zostanie sporządzony protokół w 3 egzemplarzach – 1
egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas inspekcji techniczno – jakościowej, Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany samochodu na nowy, wolny
od wad i usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach
i usterkach wskazujący termin ich usunięcia lub wymiany samochodu. Protokół ten zostanie
sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Postanowienie to nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania umowy wskazanego w
§ 3 ust. 1, kar umownych i prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas inspekcji techniczno-jakościowej,
w terminie wskazanym w protokole o stwierdzonych wadach i usterkach odbędzie się kolejna
inspekcja techniczno-jakościowa.
W protokole z inspekcji techniczno – jakościowej Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do
którego zobowiązany będzie dostarczyć samochód. Termin dostawy będzie ustalony z
poszczególnymi OSP, z zastrzeżeniem, że dostawa nie może odbyć się później niż 7 dni od inspekcji
techniczno – jakościowej.
W miejscu i w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z obsługi
pojazdu dla przedstawicieli poszczególnych OSP. Wykonawca sporządzi protokół zawierający
imienny wykaz osób przeszkolonych. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie
sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1-9 nastąpi odbiór samochodu.
Odbioru samochodu dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności przedstawicieli
Wykonawcy. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru. Protokoły odbioru samochodu
zostaną sporządzone w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla
Zamawiającego.
Koszty uczestnictwa wszystkich osób uczestniczących z ramienia Zamawiającego w inspekcji
techniczno – jakościowej oraz w odbiorach (tj. koszty zakwaterowania, diety, koszty dojazdu na
miejsce inspekcji techniczno-jakościowej i odbioru oraz powrotu do siedziby) ponosi Wykonawca.
Zapłata tych kosztów następuje na podstawie wystawionych przez Zamawiającego rachunków lub
not obciążeniowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia tych not Wykonawcy.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru i
przeprowadzenie szkolenia w miejscu wykonania pojazdu lub innym miejscu zaproponowanym
przez Wykonawcę.
W czasie realizacji umowy tj. od dnia podpisania umowy do czasu inspekcji techniczno – jakościowej
Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić dodatkowe inspekcje na etapie projektowania i
wykonywania samochodu. Dodatkowe inspekcje odbywać się będą wg pisemnych ustaleń stron
umowy. Koszty tych inspekcji ponosi Wykonawca zgodnie z ust. 11.

§ 4. Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od dnia
odbioru każdego pojazdu pożarniczego.
2. Wykonawca wraz z samochodem ratowniczo-gaśniczym przekaże Zamawiającemu dokument
potwierdzający udzielenie gwarancji jakości zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
3. Niezależnie od udzielnej gwarancji jakości Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi za
wady na okres równy okresowi gwarancji jakości określonemu w ust. 1.
4. W przypadku wykrycia wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej wskazując w zawiadomieniu miejsce oględzin mających na
celu stwierdzenie wady. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć działania związane ze zgłoszeniem
Zamawiającego nie później niż 72 godziny po zgłoszeniu. Przez rozpoczęcie działań uznaje się co
najmniej stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy z celu oględzin.
5. Wykonawca dokona oględzin, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w
terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
6. Z oględzin zostanie sporządzony protokół zawierający w szczególności ilość, rodzaj i charakter
stwierdzonych wad oraz termin, w którym wady zostaną usunięte.
7. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 6 nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

8. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
9. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy przeprowadzane będą w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie
będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego
winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub podzespołu
pojazdu, którego niesprawność wynika w szczególności z wady wykonawczej lub montażowej w
procesie produkcyjnym
12. Gwarancja udzielona Zamawiającemu obejmuje każdy, cały samochód pożarniczy ze wszystkimi jego
stałymi elementami, w tym elementy eksploatacyjne takie jak elementy układu zawieszenia,
elementy układu kierowniczego, elementy układu przeniesienia napędu, elementy układu
wydechowego, a także na powłokę lakierową oraz na perforację korozyjną, również w przypadku
jeśli gwarancja udzielona Wykonawcy przez producentów lub poddostawców elementów jest
krótsza, niż gwarancja udzielona Zamawiającemu na samochód. Natomiast jeżeli gwarancja
udzielona przez producentów lub poddostawców elementów jest dłuższa niżeli gwarancja udzielona
Zamawiającemu przez Wykonawcę na samochód, wówczas Zamawiający może jej dochodzić
bezpośrednio u producentów lub poddostawców elementów, w tym celu Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów lub
poddostawców elementów.
13. Wszystkie oryginalne części zamienne zamontowane w ramach naprawy gwarancyjnej są objęte
gwarancją do końca okresu gwarancji.
14. Gwarancja obowiązuje co najmniej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują niezależnie od wykonanego przebiegu kilometrowego
samochodu.
16. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z
dostarczoną Dokumentacją techniczną, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania Siły
wyższej lub innych zdarzeń losowych.
17. Usługi gwarancyjne nie obejmują części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji,
takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra
wycieraczek, oraz materiałów eksploatacyjnych, takich jak: wszelkie smary, towoty, oleje oraz płyny,
a w tym szczególnie: płyn układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy.
18. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczony w pełnych dobach od
momentu zgłoszenia wady do chwili powrotu samochodu do eksploatacji.
19. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczania przedmiotu umowy w
związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego,
przemieszczenie dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
20. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi,
jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.
21. Dla potrzeb wykonywania uprawnień z rękojmi i gwarancji, ilekroć w niniejszym paragrafie jest
mowa o Zamawiającym należy przez to rozumieć także jednostkę OSP na rzecz której Zamawiający
dokonał zakupu samochodu.

§ 5. Wynagrodzenie oraz zasady płatności za dostawę
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi_______zł brutto
(słownie:__________), stawka podatku VAT ____%.

2. Cena jednego pojazdu pożarniczego wynosi _______________zł brutto (słownie:__________),
stawka podatku VAT ____%.
3. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za każdy
średni samochód pożarniczy zgodnie z warunkami określonymi niniejszym §.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 3.
5. Faktura VAT będzie wystawiona na każdą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.
6. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Terminy płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
8. Za moment spełnienia świadczenia Strony przyjmują obciążenie rachunku bankowego płatników.
9. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej
umowy, w tym koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy Zamawiającemu, gwarancji,
szkolenia.

§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem".
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie _________________.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej
równowartość 5% wynagrodzenia brutto ustalonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, czyli:
____________zł (słownie:_______________).
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma na celu zagwarantowanie należytego
wykonania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, oraz służy do pokrycia
wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady w przypadku kiedy Wykonawca nie dokona w terminie zapłaty kary umownej po wezwaniu go
przez Zamawiającego.
5. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
6. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

§ 7. Zasady komunikowania się Stron
Każda ze Stron wskaże imię i nazwisko, nr telefonu i faksu oraz adres e-mail swoich Przedstawicieli
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zmiana osób będących Przedstawicielami Stron,
wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca wskaże Zamawiającemu nr faksu i adres e-mail, funkcjonujący 24 godziny na dobę i 7
dni w tygodniu dla potrzeb realizacji postanowień udzielonej gwarancji.
Przedstawiciele będą upoważnieni do podejmowania czynności związanych z realizacją umowy.
Przedstawiciele nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania Stron
wynikające z umowy, a w szczególności nie są umocowani do dokonywania zmian umowy.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Przedstawicieli dotyczące
realizacji umowy powinny być dokonane na piśmie i przesłane za pośrednictwem kuriera, listem
poleconym, faksem lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym.
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby i
danych Przedstawicieli.
Pismo o zmianie adresu uznaje się za doręczone, jeżeli jest przyjęte bezpośrednio lub dostarczone
za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej za potwierdzeniem odbioru.

8. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na
dotychczasowy adres Strony uznaje się za doręczone.
§ 8. Odpowiedzialność Stron oraz kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
następujące kary umowne:
1)
karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
określonego w § 3 ust. 1 umowy,
2)
karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy
gwarancyjnej samochodu ratowniczo-gaśniczego,
3)
karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy za nieprzeprowadzenie szkolenia o którym mowa w § 1 ust.
4 oraz § 3 ust. 9 i 10 umowy,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia przesłanek, o
których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych oraz art. 610 i 611 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2016 poz. 380 z ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”).
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1)
W razie stwierdzenia podczas inspekcji techniczno – jakościowej lub odbioru istotnych wad,
nie dających się usunąć,
2)
w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy o ponad 90
dni.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 powinno być
złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji uzasadniających
odstąpienie od umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu nie wymaga złożenia wcześniejszego
wezwania do prawidłowego wykonywania umowy.
6. Kary umowne mogą podlegać potrąceniu przez Zamawiającego lub są płatne w terminie 14 dni od
dnia przekazania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
wskazanych w umowie kar umownych.

§ 9. Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następującym zakresie i przy
następujących warunkach:
1)
Zmiany co do przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Umowy (załącznik nr 1 do Umowy) jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika:
a)
ze zmian w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących, przy czym
ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę,
b)
pojawienia się w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub ekonomicznie
bardziej uzasadnionych technologii, materiałów i urządzeń, których zastosowanie
Strony uznają za celowe i wskazane przy realizacji umowy, przy zaistnieniu opisanej
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zmianie.
2)
Zmiany co do oferowanego przez Wykonawcę pojazdu w zakresie marki i modelu, jeżeli
oferowany przez Wykonawcę pojazd zostanie wycofany z produkcji lub jego produkcja
zostanie wstrzymana.

3)

Zmiana co do parametrów oferowanego przez wykonawcę pojazdu pod warunkiem, że w
wyniku zmiany nie ulegną zmianie określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia warunki
minimalne a parametry określone w ofercie Wykonawcy, które były brane pod uwagę przy
ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą nie gorsze.
4)
Zmiany w zakresie ustalonego harmonogramu i miejsca odbioru pojazdów.
5)
Zmiany w zakresie warunków płatności, w szczególności w zakresie zmiany terminów
dokonywania płatności, jeżeli zmiana będzie dopuszczalna na podstawie powszechnie
obowiązującego prawa.
6)
Zmiana ustawowej stawki podatku VAT.
7)
Zmiana terminu realizacji Umowy, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem
działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, dokumentów itp.,
udzielenie zgód i zatwierdzeń itp.
2. Zmiana Umowy na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 1 może być powodem zmiany
wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa
zamówień publicznych.
2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie
dotyczy informacji co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub
która stanowi informację jawną, publiczną.
3. W przypadku powstania w ramach realizacji umowy sporów Strony będą dążyć do ich rozwiązania
w drodze wzajemnych uzgodnień. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spór
poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Integralne składniki umowy stanowią:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia;
2. Oferta Wykonawcy;
3. Gwarancja Należytego Wykonania

Wzór gwarancji należytego wykonania

GWARANT: [nazwa, adres]
BENEFICJENT [nazwa, adres]
ZOBOWIĄZANY: [nazwa, adres]
§1
1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy nr
____________, która zostanie zawarta pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, na realizacje
następującego zamówienia _____________________________________________ .
2. Żadne zmiany niniejszej Umowy nie wpływają na ważność niniejszej gwarancji ani na zakres
zobowiązania Gwaranta. Gwarant rezygnuje niniejszym z konieczności powiadamiania go o
dokonywanych zmianach Umowy.
§2
Na podstawie niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty
na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ____________ PLN (słownie złotych:
_________________) - łączna suma gwarancyjna, tj.:
1) kwoty do wysokości ___________ PLN (słownie złotych: ____________________) – suma
gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego,
2) kwoty do wysokości _____________ PLN (słownie złotych: ______________________) – suma
gwarancyjna z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§3
1. Kwoty, o których mowa w § 2, Gwarant zapłaci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia
Gwarantowi na wskazany w § 10 adres, pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego
oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest mu należna oraz spełniającego wymogi ust. 2.
2. Wezwanie do zapłaty powinno być podpisane przez osoby właściwie umocowane w imieniu
Beneficjenta i złożone w okresie ważności gwarancji na adres _______ za pośrednictwem banku
prowadzącego Państwa rachunek, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały
złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w
Waszym imieniu.

§4
Sumy gwarancyjne, określone w § 2 pkt 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta
z każdego tytułu określonego w § 2 pkt 1 i 2. Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji
zmniejsza łączną sumę gwarancyjną oraz odpowiednią sumę gwarancyjną z tytułów określonych w
§ 2 pkt 1 i 2.

§5
Gwarancja obowiązuje:
1) od dnia ____ do dnia ____ – dla roszczeń z tytułu określonego w § 2 pkt 1; oraz
2) od dnia ____ do dnia ____ - włącznie – dla roszczeń z tytułu określonego w § 2 pkt 2. i tylko
wezwanie do zapłaty doręczone w tych okresach i spełniające wszystkie wymogi formalne
określone w § 3 będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji.

§6
1. Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku:
1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania
gwarancji;
2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej;
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją
przed upływem terminów jej obowiązywania;
4) jeżeli oryginał dokumentu niniejszej gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta
przed upływem terminów obowiązywania gwarancji wraz z oświadczeniem o zwolnieniu z
wszystkich zobowiązań przed upływem terminów jej obowiązywania;
2. Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji powinien być
niezwłocznie zwrócony Gwarantowi.

§7
Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią za
uprzednią zgodą Gwaranta.

§8
1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów
powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.

§9
Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu.

§ 10
Adres korespondencyjny Gwaranta oraz adres na który należy kierować wezwanie do zapłaty:

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
L.P
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II.
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2.2

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
2.
Wymagania podstawowe
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu
drogowym" oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Pojazd oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu
MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (ze zmianami) w sprawie wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Pojazd i
wyposażenie na dzień odbioru techniczno-jakościowego powinien posiadać dopuszczenie do
stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany się przekazać komisji
zamawiającego w dniu odbioru potwierdzoną kopię świadectwa dopuszczenia samochodu do
użytkowania oraz pisemne sprawozdanie z badań samochodu, będących podstawą do uzyskania
tego świadectwa.
Pojazd zabudowany i wyposażony spełniać musi wymagania:
- Rozporządzenie 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 Nr 1421).
- przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważnych).
Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia 2017)
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć
16000 kg, jednocześnie masa całkowita pojazdu, rozkład tej masy na osie oraz masa
przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez
producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy między MMR a DMC min.10%

Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne. Urządzenie
akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.
1. Wzmacniacz sygnałowy(modulator) o moc. wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi
sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn". Zmiana modulacji poprzez klakson
pojazdu razem z sygnałem „Horn".
Dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 100W każdy przystosowane fabrycznie do
montażu pod maską pojazdu (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji
pojazdu). Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej
efektywności i bezpieczeństwa użytkowania.
2. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją
samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy z
możliwością zmiany kanałów.
Dodatkowo w pojeździe należy zamontować:
- pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę
uruchamiany oddzielnym włącznikiem; efektywność min. 120dB(A)
- belkę sygnalizacyjną z niebieskimi sygnałami błyskowymi w technologii LED o dł min. 1750 mm.
Moduły LED o mocy min. 3W rozmieszczone na min. ¾ swojej długości, skierowane do przodu
belki. Belka spełniająca wymagania R65 oraz R10 i R26 EKG/ONZ- klasa 2. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie zamiennie dwóch mini belek o identycznych parametrach jak belka
pojedyncza.
- min. jedną lampę błyskową 360o LED niebieską z tyłu pojazdu (dopuszcza się umieszczenie
lampy w zabudowie pojazdu); Lampa spełniająca wymagania R65 oraz R10 i R26 EKG/ONZ)klasa 2.
- falę świetlną w technologii LED (kolor pomarańczowy; min. 8 segmentów o mocy min. 3W
każdy) zamontowaną z tyłu pojazdu z możliwością sterowania kierunkiem świecenia z kabiny
pojazdu oraz tablicy sterującej w przedziale autopompy; Urządzenie musi zapewnić „falę”: w
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lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa
strona fali świetlnej z możliwością zmiany prędkości oraz częstotliwości wy-świetlania sygnału w
zależności od potrzeb- spełniający PN-EN 12352:2010 w zakresie światłości – klasa minimum
L2H,
- wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośniki zabezpieczone osłonami chroniącymi przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi (stal nierdzewna lub zabezpieczona antykorozyjnie
lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z
poliwęglanu);
- poprzez przyłączeniowe gniazdo elektryczne powinna istnieć możliwość zasilania i sterowania
niebieskiej lampy sygnalizacyjnej przyczepy uprzywilejowanej w ruchu ciągnionej przez pojazd.
Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z
zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008
r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej).
Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12
ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ.
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania
konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej
znakiem homologacji międzynarodowej.
Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.
KABINA POJAZDU
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,
- radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową,
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,
- 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.
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,
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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.
Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera
przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”.
W kabinie należy zamontować także:
- radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14
znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa
TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym
modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofon z zamontowanym dodatkowym głośnikiem
zewnętrznym. Moc nadajnika - do 25 W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na
podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego.
Samochód powinien być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację
antenową i antenę modułu GPS. Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej
radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej,
PODWOZIE
Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 290 KM, spełniającym
wymogi min. EURO 6. Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym
z normą PN-EN 14214 (lub równoważną), co winno być potwierdzone stosownym dokumentem
wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia (dokument wymagany przy odbiorze
pojazdu).
Skrzynia biegów manualna lub mechaniczna z automatycznym przełączaniem (zmiany biegów
dokonuje się bez konieczności naciskania pedału sprzęgła – skrzynia zautomatyzowana. –
skrzynia zautomatyzowana.
Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub
rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu.
Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy
czym otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty wyposażone
w dodatkowe zamki zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy.
. 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. (Dopuszcza się zawieszenie tylne pneumatyczne.)
Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami na wszystkich osiach.
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS lub równoważny.
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa
w zabudowie z tworzywa sztucznego,
- moc alternatora musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla urządzeń
zainstalowanych w pojeździe a akumulatory powinny mieć pojemność min 170 Ah.
- przetwornica napięcia 24V / 12V.
Lampy tylne pojazdu wbudowane w zabudowę pojazdu (montaż lamp nie może powodować
zmniejszenia kąta zejścia pojazdu podanego w świadectwie).
Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.
Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania
akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V, przystosowany do pracy z zamontowanymi
akumulatorami o max. Prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień
wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu
elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu
pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie
uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i/lub
dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem
elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m.
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,
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- 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. Klucz do kół ze „wspomaganiem” z zewnętrzną przekładnią planetarną.
Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce
uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego.
Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca.
Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie
może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.
Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
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 POŻARNICZA
Konstrukcja zabudowy wykonana w całości z materiałów w pełni odpornych na korozję.
Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu z możliwością
rozmieszczenia grupowego.
Wykonanie zabudowy – bez ostrych krawędzi, starannie wykończone i zabezpieczone.
Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, obrzeża
zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z kompozytu.
Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP16 o regulowanej
wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór
odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w
innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).
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 2 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:
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- 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. 3500 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 0C.
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,
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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 zasilany z instalacji elektrycznej
podwozia lub 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 wodnopianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.
WYPOSAŻENIE
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). Oraz informację o
finansowaniu zakupu z RPO WZ oraz WFOŚiGW
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.
Agregat prądotwórczy o mocy min. 5 kVA, 230V/400v z silnikiem 4-suwowym, z wbudowaną
tablicą rozdzielczą z gniazdami zasilającymi . Rozruch rewersyjny lub elektroniczny.
Tablica kontrolno - sterująca agregatu i masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej
skrytce za kabiną.
Agregat umieszczony na wysuwanej tacy.
Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub 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.
Orurowanie na przedzie samochodu.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja min. 36 miesiący.
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.

