
 

 
 

 

SGR.271.1.2014 
 

Zamówienie realizowane w ramach środka 4.1. „ Rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa”, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pod nazwą: 

,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w 

tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP Raczki” 

 

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.) zwanej dalej PZP 

ZATWIERDZIŁ: 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach 

Andrzej Czuper 

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

(podpis i pieczątka Zamawiającego) 

Raczki, 31.01.2014 r. 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 

Wszystkie załączniki stanowią integralna część SIWZ. 

 

 

 

 

 



1. Informacje o Zamawiającym: 

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna Raczki 

Adres: Plac Kościuszki 37 , 16-420 Raczki 

  pow. suwalski, woj. podlaskie 

Adres poczty elektronicznej:               straz@raczki.pl 

   

Strona internetowa:                           www.raczki.osp.org.pl (zakładka zamówienia publiczne) 

Numer telefonu: 875686421 

Numer faksu: 875686410 

2. Tryb udzielania zamówienia : 
 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych - tekst jednolity, opublikowany w Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113, poz. 759 z późn. zm. o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 
8  Prawa zamówień publicznych.  

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa 
zamówień publicznych.  

3. W zakresie nieregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 PZP. 
5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,  zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn. ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych 

szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Raczki” 

 
     Przedmiot zamówienia obejmuje: 
     Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, ciężkiego, fabrycznie nowego, 

wodno- pianowego, uterenowionego z napędem 4x4, sprzętem łączności radiowej oraz wyposażeniem stałym 
zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB. 
Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ . 
 
        3.2 Wymagania dodatkowe do przedmiotu zamówienia: 
 
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji nie mniejszej niż 24 miesiące na samochód oraz rękojmi 
wydłużonej ponad okres gwarancji o 6 miesięcy. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34144210-3- Wozy strażackie. 
 
4. Termin wykonania : 
 
Pożądany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.04.2014 r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

http://www.raczki.osp.org.pl/


warunków: 
  
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, 
dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie 
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 
dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego o wartości minimum 500 000 złotych brutto i 
wykazał spełnienie warunku poprzez podanie wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana należycie. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie 
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie 
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z  postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

6. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – 
spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów  i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, 
iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, warunki określone w pkt 1-4 mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od  charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:  
1.1   Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).  
1.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 



wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 

 
2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2 są: 

2.1 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

2.2 w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt 2 ppkt 2.1. 

3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym 
mowa w pkt. 1 ppkt 1.2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania takich 
dowodów. 

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, w miejsce 
poświadczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt. 2.1, może przedkładać dokumenty potwierdzające 
należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył 
do oferty następujące dokumenty:  
5.1  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ). 
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

5.3  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

5.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega                    z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

6.  W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, 
spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) 
należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty 
wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1 ppkt 
1.1 i pkt 5 ppkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 
ich współpracę. 



7. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest 
złożyć: 
7.1 FORMULARZ OFERTY o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ  
7.2 Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp w przypadku składania oferty przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
7.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) w 
przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 

7.4 wymagania techniczne samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada 
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 ppkt. 5.2, 5.3 i 5.4 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

11. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie 
nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 uPzp. 

 
 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  dostawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
dostawcami: 

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający a także Dostawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania informacji w formie faksu lub drogą 
elektroniczną należy je niezwłocznie potwierdzić pisemnie, np. przesłać własnoręcznie podpisane 
zapytanie pocztą. W przypadku przekazywania informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym 
strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.  

 Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną po godzinach urzędowania, zostanie 



zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 
7.2. Dostawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
wszystkim Dostawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródeł 
zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

 
7.3. Adres, numer telefonu, faksu, i adres e-mail, adres internetowy są wskazane w § 1 SIWZ. 
7.4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty.   
7.5. Osobą uprawnioną do kontaktu z dostawcami jest : Andrzej Czuper od poniedziałku do piątku, w godz. 

7.30-15.30., tel. 87 5686421. 
 
8. Wymagania dotyczące wadium: 
8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Dostawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości 15 000,00 zł  (słownie: piętnaście  tysięcy złotych gr 00/100). 
8.2. Dostawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 
listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z 
późn.zm.). 

8.3. Dostawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 
        Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział Raczki Nr 94  9367 0007 0030 0000 0172 0001 
8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 
8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w  Urząd Gminy Raczki, 
Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki  pokój nr 1  lub dołączyć do oferty. 

8.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Dostawcy na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 
4 ustawy. 
 

9. Termin związania ofertą: 
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
9.3. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.   

10. Opis sposobu przygotowywania ofert  
10.1. Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.2. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.  
 
10.3. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 

do specyfikacji. Dostawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i 



zgodność z wymaganiami tejże SIWZ. 
10.4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione (za wyjątkiem projektu 

umowy) przez dostawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez dostawcę w treści zgodnej z 
niniejszą SIWZ. 

10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca. 
10.6. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
10.7. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę. 
10.8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy. 

W przypadku podpisania oferty i załączników przez inne osoby nie wymienione w dokumencie 
rejestracyjnym Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby 
upoważnionej do reprezentowania Dostawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym. Treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.   

10.9.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

10.10. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących 
się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

10.11. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w rozdz. 6 niniejszej SIWZ dokumentu potwierdzającego 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o spełnieniu tych warunków, pełnomocnictw 
lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, zawierającego błędy, niewłaściwie poświadczonego (np.: 
nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii), lub złożenie wadliwego 
pełnomocnictwa spowoduje wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów chyba, że 
mimo ich złożenia oferta Dostawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.  

10.12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Dostawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

10.13. Dostawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
 
10.14. W celu dokonania zmiany  lub wycofania oferty, Dostawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą 

ofertę oznaczoną jak w podpunkcie 10.17, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub złoży stosowne pismo 
informujące o wycofaniu oferty. 

10.15. Dostawca nie może wprowadzać zmian lub wycofać złożonej oferty po upływie terminu składania ofert. 
10.16. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Dostawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej 
kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje  technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu 
zachowania ich poufności Dostawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp.  

10.17. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 



adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
Dostawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu 
składania ofert)  oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
 Oferta przetargowa na tytuł operacji: ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi 

formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla OSP Raczki” . Nie otwierać przed dniem  14 lutego  2014 r. 

 
 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:   
 
11.1 Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2014 r. do godz. 1000 , w  budynku Urzędu Gminy Raczki ,  
Plac Kościuszki 14 , pokój nr 1, 16-420 Raczki 
11.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
11.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 1010 

w budynku Urzędu Gminy  Raczki , Plac Kościuszki 14, sala konferencyjna pok nr 11. 
11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  
11.6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu 

ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady korekty 
omyłek przyjmuje się zgodnie z art. 87 Pzp. Cena ofertowa zostanie przez Zamawiającego dostosowana 
zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów i będzie dla Dostawcy wiążąca. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny: 
12.1 Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytego oraz zgodnego z 
umową i obowiązującymi przepisami dostawy przedmiotu zamówienia 

12.2.Cena oferty ma być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, stosując zasadę 
§ 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798). 

12.3. Dostawca ma obowiązek podać w Formularzu Ofertowym cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia 
oraz zastosowaną stawkę i wartość podatku VAT. 

12.4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określonego w 
niniejszej SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

12.5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
12.5. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności cło, akcyzę i podatki – w tym 

podatek VAT. 
12.6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
13.1. Wybór oferty na podstawie kryterium ceny  – cena ryczałtowa -  100 % 
13.2. Sposób oceny ofert: 

Ocenie w oparciu o w/w kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma max liczbę punktów, tj 100 pkt. Pozostałym ofertom przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wg. poniższego wzoru: 

C = (Cmin / Cb) x  100, gdzie: 
C – ilość punktów przyznana danej ofercie 

 Cmin – najniższa cena  spośród ofert nie odrzuconych,  
 Cb– cena oferty badanej nie odrzuconej, 



13.3. Przy dwóch lub więcej ważnych ofertach o tej samej cenie, zgodnie z art. 91, pkt.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający wezwie do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 
Dostawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Dostawców, którzy złożyli 
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę),siedzibę i adres Dostawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Dostawcy, którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kryterium oceny ofert, o Dostawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia i 
Dostawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i stronie 
internetowej. 

14.3. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym, 
w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 94 ust. 2 uPzp.    
14.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Dostawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument 
(umowę) określającą podstawy i zasady wspólnej realizacji zamówienia. Dokument  określający zasady 
współdziałania wszystkich Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać 
zawarty na okres nie krótszy jak termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 
14.5. W przypadku, gdy okaże się, że Dostawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
15.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Jeżeli Dostawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości. 

15.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający ustala 5 % ceny całkowitej przedstawionej w ofercie, jako 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwotę zabezpieczenia należy wpłacić przed dniem 
zawarcia umowy. 

15.3. Zabezpieczenie  może być wnoszone zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy p.z.p. według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:. 
1. w pieniądzu   
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
3. gwarancjach bankowych 
4. gwarancjach ubezpieczeniowych 
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez 
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 
rejestrze zastawów.   

 



15.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Dostawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego. Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział Raczki Nr 94 9367 0007 0030 0000 0172 
0001  z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Nr sprawy SGR.271.1.2014 

15.5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
15.5.1. Zwrot kwoty 70 %  zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
15.5.2. Zwrot kwoty 30 % zabezpieczenia nastąpi nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 
za wykonane zamówienie.  

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

16.1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. 

 16.2. Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia: 
 W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  
6 i 7  lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających. 
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe,   jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 

23. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie aukcji/licytacji elektronicznej. 

24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, chyba że koszty te wynikają z art. 
93 ust.4 ustawy. 

25.Postanowienia końcowe 
25.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w 
ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

25.2. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.       

25.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

25.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze końcowym pracownika CNBOP-BIB. 

26. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



1.Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art. 22  Pzp. 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw. 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 
5. Załącznik nr 5 – Formularz projektu umowy. 
6. Załącznik nr 6 – Wymagania techniczne dla  ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
 
 
 
 
           31.01.2014   Andrzej Czuper Prezes OSP 

 Zatwierdzam,  ..........................................................................   
 data/podpis Kierownika Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

 

………………………….                                                                                       ……………………………… 
(Pieczęć oferenta)                                                                                                 (miejscowość, data) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Dane Wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa (firma) Dostawcy: 

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

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

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

Zarejestrowany adres (siedziba) Dostawcy z numerem kodu pocztowego: 

ul. ………………………………………………………………………  kod ____-________ 

miejscowość…………………………………………………………………….......................... 

powiat …………………………… województwo ………………………....…………………. 

Telefon: …………………………. Fax: ……………………… 

NIP ………………………………. Regon …………………………………..………………… 

Internet:………………………….. e-mail …………………@ ……………………………… 

Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy:……………….. 

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

 

2. Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składam ofertę 

na: tytuł operacji: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w 

tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki” 

 Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz po 

uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty, oferujemy 

samochód (marka, producent, nazwa itd.) za cenę : 

 

      Cena ofertowa (netto) wynosi .............................................................................. zł    

      słownie ................................................................................................................. zł 

      Podatek VAT (…..%) w wysokości....................................................................... zł            

      Cena ofertowa (brutto) wynosi ............................................................................. zł 

      słownie ................................................................................................................. zł 

1)Oświadczamy, że wyżej podana wartość całkowita wynagrodzenia obejmuje zapłatę ryczałtową za 
wykonanie wszelkich dostaw i usług  niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  



2) Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do: 30.04.2014 r. 
3)Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy.   Wynagrodzenie płatne w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania i potwierdzenia  faktury przez Zamawiającego. 
4)Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na pojazd nie mniej niż…………. miesięcy, oraz rękojmi wydłużonej 

ponad okres gwarancji o ……… miesięcy. 
5)Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, jak również, oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

6) Oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
7) Informujemy, że miejscem serwisowania samochodu będzie: ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

(wskazać dokładny adres wraz z podaniem pełnej nazwy jednostki) 
 
 

8)Oświadczamy, że naprawy w siedzibie Zamawiającego i poszczególnych miejsc postoju pojazdu, tj 
właściwych OSP będą rozpoczynane przez uprawnionych pracowników naszej firmy przed upływem 
…………..dni, od powiadomienia przez gminę (telefonicznie, faksem lub drogą pocztową). 

9)Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wykonania 
przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie z dołączonym do 
specyfikacji wzorze umowy, którą podpiszemy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10)Oświadczamy, iż zastrzegamy*)/nie zastrzegamy*) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie 
mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

11)Oświadczamy że zamierzamy zlecić podwykonawcom część przedmiotu zamówienia*)/całość 
zamówienia wykonamy własnymi siłami *) 

Następującą część zamówienia  zamierzam powierzyć do wykonania podwykonawcom:  
…………………………………………………..………………………………………………   

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

12)Informuję/emy, że: 
 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm),  

 należę/ymy1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm). W załączeniu składam/y listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

13) Pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. oświadczamy, że oferowane samochody są wolne od 
wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem są pojazdy, a 
także nie są przedmiotem zabezpieczenia. 
 

 14) Oferta zawiera: ............ ponumerowanych stron. 
 

15)Integralną część oferty stanowią załączniki: 
1…. 
2…. 
……. 

Miejscowość i data: ......................................... 

....……………………………………………. 
(pieczęć i podpisy osób uprawnionych 

 



 
 

 
Załącznik nr 2 

 

………………………….                                                              ……………………………… 
(Pieczęć oferenta)                                                                                                 (miejscowość, data) 

 
OŚWIADCZENIE  

 
                                      wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

 

W rozumieniu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ) przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego na: 

 

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, 

poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki” 

 

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

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

................................................................................................................................................................................ 
/nazwa i adres firmy/ 

 
 

dopełniając wymogi art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy oświadczamy, że: 
 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................                                       ..............................................................................  
                   (miejsce i data)                                                                    (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 
 

………………………….                                                              ……………………………… 
(Pieczęć oferenta)                                                                                                 (miejscowość, data) 

 

 
WYKAZ  WYKONANYCH DOSTAW 

 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw (co najmniej 1 dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 
500 000 złotych brutto), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

Lp. 
Przedmiot dostawy (nazwa 

pojazdu/marka/model/typ  

Wartość dostawy 

netto/brutto  

Termin wykonania zamówienia 

(data przekazania 

Zamawiającemu) 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

     

     

     

     

     

 

Załączniki 
W załączeniu dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie. 
 

 
 
 
 
       .......................................                                       ..............................................................................  
                   (miejsce i data)                                                                    (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 4 

 

………………………….                                                              ……………………………… 
(Pieczęć oferenta)                                                                                                 (miejscowość, data) 

 
OŚWIADCZENIE  

 
złożone zgodnie z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upełnomocnionej- stanowisko) 
 
Działający w imieniu i na rzecz: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                    (nazwa firmy) 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizacje projektu : 
 
„Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, 

poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki” 
 

Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie 
okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
( * niniejsze oświadczenie podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno ) 

 
 
 
 
       .......................................                                       ..............................................................................  
                   (miejsce i data)                                                                    (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 
 
 



 
 

 Załącznik nr 5 
 

................................. …………………………………………                                                                
(pieczęć firmy)  (miejscowość i data) 

Projekt UMOWY Nr …………. 
 
Umowa zawarta w dniu .....................................  w  Raczkach pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną  z 
siedzibą 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 37 (NIP844-20-65-271) zwaną  w dalszej treści  Zamawiającym 
reprezentowaną przez: 
 
Andrzeja Czuper- Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Raczki 
      
a Firmą..................................................................................................., NIP.............................., REGON 
…………… zwaną w dalszej treści umowy Dostawcą reprezentowanym przez: 

1..................................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................................... 
 

§  1 
 

1. Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia ………....................................... 
2014 roku. 

Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pod nazwą „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów 

objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”. 

jest dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego, ciężkiego, fabrycznie nowego, wodno- pianowego, 
uterenowionego z napędem 4x4, sprzętem łączności radiowej oraz wyposażeniem stałym zgodnie ze 
świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB. 

 

 marka …………..…….., model ………………, typ ………………, rok produkcji …………….  
 

zwanym w dalszej części umowy również „samochodem”, spełniającym wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w  opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa składający się na ofertę Dostawcy „Opis parametrów 
techniczno-użytkowych – specyfikacja techniczna” , stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

4. W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi podstawowej 
samochodu pożarniczego w siedzibie i na koszt Dostawcy.  

5. Zamówienie publiczne realizowane w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa”, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. 

 
§ 2 

1.  Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia  ………………..2014 r.  
2.  Przez zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć: 



  2.1. Protokolarne wydanie samochodu Zamawiającemu, z udziałem przedstawicieli OSP 
2.2. Protokolarne wydanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji samochodu, wymaganej przez 
Zamawiającego oraz niezbędnej do zarejestrowania samochodu, w tym: 

 instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 

 książki gwarancyjne w języku polskim, 

 katalogi części zamiennych w języku polskim, 

 dokumentację UDT dla urządzeń objętych dozorem technicznym. 
2.3. Przeszkolenie kierowcy samochodu pożarniczego w zakresie obsługi samochodu. 

 
§ 3 

1. Dostawca otrzyma za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie całkowite ryczałtowe 
zgodne ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie: ……………….. zł brutto: ( słownie: 
………………..……...........……………..............zł), obejmującą cenę netto …………………….. zł oraz 
podatek wg VAT ……%, w kwocie …………….. zł . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem 
umowy.  

3. Dostawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego 
protokółu odbioru (przekazania) samochodu oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.  

4. Należność Dostawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr 
…………………………………………….. podany na fakturze, w terminie  30 dni od daty doręczenia faktury 
Zamawiającemu. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku przedstawienia przez Dostawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający nie będzie związany z 

terminem, o którym mowa w ust 5.  
 

§ 4 
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, strony wyznaczają następujące osoby: 
1)Zamawiający:  ……………………………………………………………………………….. 
2)Dostawca: ……………………………………………………………………………………    

imię i nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy 

 
§ 5 

1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy. 

2. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 
również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechanie. 

3. Dostawca, jako realizujący zamówienie w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”, Projekt pod nazwą  „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w 
tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki” 
  zobowiązuje się do: 

3.1. Umożliwienia wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym 
projektem. 

3.2. Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia ……………………………………. 
roku (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Zamawiającego o miejscu przechowywania 
dokumentów związanych z realizowanym projektem. 
3.3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 
zaprzestania przez dostawcę działalności przed terminem, o którym mowa w pkt. 3.2., Dostawca pisemnie 
poinformuje Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym projektem 
w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 



3.4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt. 3.2, Zamawiający powiadomi 
o tym pisemnie Dostawcę przed upływem terminu określonego w pkt. 3.2. W tym zakresie nie stosuje się 
przepisów dotyczących zmiany umowy. 
3.5. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3.2 przechowywana będzie w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem, z możliwością przechowywania na powszechnie uznanych 
nośnikach danych.  

4.  Dostawca jednocześnie oświadcza, że: 
4.1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
4.2. Został poinformowany w myśl art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, że : 
1. administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach 
2. ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania, 
3. dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, 
4. informacje podane przez Dostawcę w dokumentach projektowych są prawdziwe. 

 
§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie: 
1. Odebranie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż siedem dni 

roboczych od daty powiadomienia o gotowości przekazania samochodu.  
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 
 

§ 7 
1. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokółem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez 

Dostawcę i podpisanym przez strony. 
2. Dostawca zgłosi Zamawiającemu samochód do odbioru z wyprzedzeniem minimum siedmiu dni roboczych, 

przedkładając dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu, w tym kartę pojazdu, świadectwo 
homologacji . 

3. Wraz z dostawą samochodu Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument wydany 
przez uprawnioną instytucję potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla 
samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, a także 
dokumenty gwarancyjne. 

4. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Dostawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 
dni od daty odbioru.  Punkt ten nie narusza postanowień § 8. 

5. Dostawca przekaże samochód  w siedzibie Zamawiającego z pełnym zbiornikiem paliwa  i pełnym 
zbiornikiem środka pianotwórczego . 

6. Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana, jako data realizacji dostawy 
samochodu. 

7.  Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać, co najmniej: 
7.1. Opis przedmiotu dostawy. 
7.2. Potwierdzenie ilościowego-jakościowego wyposażenia samochodu. 
7.3. Datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego i Dostawcy. 

8. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i 
obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

9. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi przed terminem odbioru 
samochodu w siedzibie Dostawcy, lub w dniu odbioru. 

 
§ 8 

1.  Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży. Okres gwarancji jest nie 
mniejszy niż ……. miesiące na samochód oraz rękojmia wydłużona ponad okres gwarancji o ….. miesięcy.  

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru samochodu. 
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 



rękojmi za wady. 
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie  sprzedaży Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi o tym Dostawcę, a ten zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki,  w terminie uzgodnionym z  
Zamawiającym do ich bezpłatnego usunięcia. 

5. W okresie gwarancji przeglądy przeprowadzane będą przez autoryzowany serwis Dostawcy na warunkach 
zawartych w książce gwarancyjnej.  

6. Po okresie gwarancji i rękojmi serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń 
Zamawiającego samochodu. 

7. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Dostawca. 
8. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone 

wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu sprzedaży. 
 

§ 9 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę będą  naliczane następujące 

kary umowne. 
1.1. Za niewykonanie zobowiązania w terminach określonym w § 2 ust.1  Dostawca zapłaci 
Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto o którym mowa w § 
3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 
1.2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 3 
ust. 1. 

2.  Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przez Dostawcę będzie przyczyną utraty dotacji Programu 
Operacyjnego Dostawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconej dotacji. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający udokumentuje Dostawcy ,iż   przyczyną utraty dotacji 
było opóźnienie Dostawcy. 

4.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

6. Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej i odszkodowania z należnego 
mu od zamawiającego wynagrodzenia. 

 
§ 10 

1.Dostawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ............................................. zł, (słownie: 
………………………….............................). 
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie pieniądza, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
3.1. Zwrot kwoty 70 %  zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania całkowitego zamówienia 
(ostatniego protokołu odbioru samochodu) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
3.2. Zwrot kwoty 30 % zabezpieczenia nastąpi nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady na 
wykonane zamówienie. 
4.  Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 
przyczyn ulegnie zwiększeniu wówczas Dostawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w 
terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego. 

§ 11 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca 



może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
                                                                                     § 12 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: 

2.1  w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
a) przedłużającego się procesu wyprodukowania samochodu, 
b) wystąpienia procedury odwoławczej, 
c) oraz wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej 
jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
4.1 jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas     odbioru 

Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego, 

  4.2 w razie postawienia Wykonawcy w stan upadłości. 
 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.    
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Dostawca i 2 
egz. Zamawiający. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                           DOSTAWCA: 


