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Przetarg nieograniczony na ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w 

dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 

Wszystkie załączniki stanowią integralna część SIWZ. 

Miejsce publikacji ogłoszenia: 

 Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń 

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

 Strona internetowa portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.portal.uzp.gov.pl 

 

I. 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  

Numer telefonu: 875686421 

Numer faksu: 875685925 

II. 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 oraz aktów wykonywanych do tej ustawy w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i usuwania zagrożeń 
ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy dla OSP z terenu Gminy Raczki.   
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

     dostawę łodzi z przyczepką i osprzętem; rękawic z membraną 8 par; latarek do hełmu 8 szt.; balonu 
oświetleniowego; kamizelek asekuracyjnych 8 szt.; namiotu pneumatycznego; hełmów ratowniczych 8 
szt.; sprzętu łączności (radiotelefon cyfrowy) 4 szt.; zapór polipropylenowych 6 szt.; zapór parkanowo- 
pochłaniających 4 szt.; sorbentu lekkiego selektywnego 3 szt.; selektywnej waty polipropylenowej 3 szt.; 
cyfrowego testera wody. 

 
2.  Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ. 
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 CPV – 35110000-8 
 

4. Wymagania dodatkowe do przedmiotu zamówienia: 
 

4.1. Specjalistyczny sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie 

http://www.raczki.osp.org.pl/
http://www.raczki.osp.org.pl/
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nowy, nieużywany, technicznie sprawny; 
4.2. Sprzęt powinien być kompletny pod względem celu, do którego jest przeznaczony; 
4.3. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji nie mniejszej niż 12 miesięcy dla całej dostawy 

objętej przedmiotem zamówienia; 
4.4. Wszelkie dostawy i montaż urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia realizuje 

Wykonawca. 
5. Warunkiem uzyskania protokołu odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę sprzętu wraz z 

wszystkimi niezbędnymi dokumentami pozwalającymi na ich rejestrację. 

Najpóźniej w trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące 
sprzętu (łodzi z przyczepą i osprzętem; rękawic z membraną 8 par; latarek do hełmu 8 szt.; balonu 
oświetleniowego; kamizelek asekuracyjnych 8 szt.; namiotu pneumatycznego; hełmów ratowniczych 8 
szt.; sprzętu łączności (radiotelefon cyfrowy) 4 szt.; zapory polipropylenowej 6 szt.; zapory parkanowo- 
pochłaniającej 4 szt.; sorbentu lekkiego selektywnego 3 szt.; selektywnej waty polipropylenowej 3 szt.; 
cyfrowego testera wody) tj.: 
 karty gwarancyjnej; 

 świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności; 

 wyciąg ze świadectwa homologacji przyczepy i oryginał faktury; 

 instrukcję obsługi i użytkowania sprzętu. 

6. Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przeprowadzi w 

dniu odbioru przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu dla grupy 3 osób (przedstawicieli 

Zamawiającego). Wszelkie koszty związane z procedurą odbioru (koszty paliwa i inne) ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zapewnia również ubezpieczenie łodzi z przyczepą i osprzętem OC i AC na 

czas jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

8. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp zawrzeć w ofercie informacje dotyczące 

podwykonawstwa. Brak informacji w ofercie oznaczać będzie, ze Wykonawca nie będzie korzystał z 

podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

9. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.  

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 
1. Pożądany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy. 
2. Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: do dnia  5 września 

2013 r.  
 

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

  
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
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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 uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie 3 dostawy 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 sprzętu o wartości minimum 10.000 złotych. 
Wykonawcy do wykazu zrealizowanych dostaw wymienionych w ofercie zgodnie ze wzorem z załącznika nr 
3 do SIWZ muszą załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały zrealizowane należycie. Wyżej 
wymienione warunki Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie. 

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. 

VI. 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). 
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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 w 
7.2 Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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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. 

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. 

 
 

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

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający a także Dostawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dane podane w dziale I specyfikacji). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  (w tym pytania) 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie 
później niż w terminie określonym w art. 38 ust. 1 uPzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z dostawcami jest: Andrzej Czuper od poniedziałku do piątku, w godz. 
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7.30-15.30., tel. 87 5685925. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą: 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
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.   
X. Opis sposobu przygotowywania ofert  
Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizacje zamówienia przez Wykonawcę według 
poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów: 
1. Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.  
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. Jeżeli Wykonawca składa jakiekolwiek materiały – dokumenty w 
języku obcym, zobowiązany jest załączyć do nich tłumaczenie na język polski. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. 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. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom., 
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. 
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by 
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą, muszą być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 
dokumenty na końcu oferty (ostanie strony w ofercie lub osobno). Brak stosownego zastrzeżenia będzie 
traktowane jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 
postępowania oraz ich ujawnienia. 

9. Zmawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 uPzp. 
10. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.  
11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 
we właściwym rejestrze. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę. 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, z których wynika 
uprawnienie osoby/osób do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie 
wynika z rejestru. W takim przypadku dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią 
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oferty: Pełnomocnictwo winno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę 
pełnomocnika.  

12. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Zaleca 
się:  

12.1. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach oferty) były parafowane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub mającą pełnomocnictwo. 
12.2 Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi 
numerami. 
12.3 Kartki oferty były trwałe spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 
zdekompletowanie (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić 
odrębną część oferty). 
12.4 Oferty składać w nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych i wewnętrznych, 
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym do terminu otwarcia 
kopert. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w sposób następujący: 
 

Ochotnicza Straż Pożarna Raczki 
Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki 

Oferta przetargowa na tytuł operacji: „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych 
i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu 

Gminy Raczki”. 
 

Z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed dniem: 02.08.2013 r. godz. 10.15” 
 
13. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak wyżej, a ponadto powinna być 

opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby w przypadku opóźnienia można było odesłać 
do nadawcy w stanie nienaruszonym. 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:   
 
1. Oferty należy składać do 02.08.2013 r. do godz. 10.00 , w budynku Urzędu Gminy Raczki , Plac Kościuszki 14, 16-

420 Raczki. pokój nr 1. 
2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.08.2013 r. o godz. 10.15 

w budynku Urzędu Gminy Raczki , Plac Kościuszki 14, sala konferencyjna .pok. nr 11 
3 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską o terminie 

złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

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

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
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 

2.Cena oferty ma być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
3. Cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia należy określić w wysokości netto i brutto, podając ja w 

zapisie liczbowym i słownym z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zgodnie z art. 87 ust 2 uPzp Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy: 
5.1 Oczywiste omyłki pisarskie. 
5.2 Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
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5.3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą: 
Wybór oferty na podstawie kryterium: cena oferty brutto – waga 100 % 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. 
Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wg. poniższego wzoru: 

C = (Cmin / Cb) x  100 pkt, gdzie: 
C – liczba punktów za kryterium ,,cena” 

 Cmin – najniższa cena  wynikająca z ofert niepodlegających odrzuceniu 
 Cb– cena oferty badanej 
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

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

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich uczestników 
postępowania , którzy złożyli oferty o: 

 
1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 
1.4 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 uPzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może zostać zawarta. 
  
2. 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.    

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem 
lub telefonicznie. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie 
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od jej zawarcia i upoważnienia Zamawiającego do 
przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 uPzp. 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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. 
 
XVI. Inne informacje 
Zamawiający nie przewiduje: 
1. Składania ofert wariantowych. 
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2. Udzielenia zamówień uzupełniających 
3. Zawarcia umowy ramowej 
4. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
5. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
6. Rozliczania w walucie innej niż złoty polski. 
7. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Możliwości składania ofert częściowych. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia: 
 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą. 

Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1.1 Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1.2 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 
1.3 Odrzucenia oferty odwołującego. 
2. Odwołanie powinno: 
2.1 Wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy. 
2.2 Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów. 
2.3 Określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu: 
3.1 W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. 

3.2 W terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego – wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ. 

3.3 Wobec czynności innych niż wymienione w pakt 3.1 i 3.2 – w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca 
powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, 

3.4 W terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia publicznego – jeżeli Zamawiający nie przekazał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, 

3.5 W terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechanie czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on się zapoznać z treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując swój interes prawny w postępowaniu i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym i 
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weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Skarga – zgodnie z przepisami 198a-198g ustawy Pzp 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI uPzp. 
XVIII. Podwykonawcy 
Wykonawca winien wskazać, czy zamówienie w całości wykona własnymi siłami czy powierzy podwykonawcy 

wykonanie zamówienie i w jakiej części – zał. nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem, ze brak wskazania w tym 
zakresie będzie równoważne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę. 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust 1 uPzp. 

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 dla sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia 

7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

 
 

 
 Zatwierdzam,  ..........................................................................   

 data/podpis Kierownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

 
FORMULARZ OFERTY 

 
1. Dane Wykonawcy: 
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………......................................................................
................................................................... 
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 
ul. ………………………………………………………………………  kod ____-________ 
miejscowość…………………………………………………………………….......................... 
powiat …………………………… województwo ………………………....…………………. 
Telefon: …………………………. Fax: ……………………… 
NIP ………………………………. Regon …………………………………..………………… 
Internet:………………………….. e-mail …………………@ ……………………………… 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym:……………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składam ofertę 

na: tytuł operacji: „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof 
drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy 
Raczki ”, 

3. Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz 
po uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty, oferujemy sprzęt 

wraz z wyposażeniem określonym w zał. nr 6 do SIWZ za cenę : 

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

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

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

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

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

 

 

 
Oświadczam/y, że: 
1. Zobowiązuję/emy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 05.09.2013 r. 
2. Udzielam/y gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 
3. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac, materiałów i osób koniecznych do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia wg opisu podanego w SIWZ. 
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4. Oświadczamy, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych 
zastrzeżeń.  

5. Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
6. Akceptuję/emy istotne postanowienia umowy i zobowiązuję/emy się do podpisania umowy zgodnie z 

wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7. Wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy, tj. w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
8. ……………..   Nie zamierzam/y, 
………………..  Zamierzam/y1 powierzyć Podwykonawcy część zamówienia w zakresie 
………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, tj. 

30 dni od dnia otwarcia ofert.  
10. 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. 

 

 11. Oferta zawiera: ............ ponumerowanych stron. 
 

12. Integralną część oferty stanowią załączniki: 
1……………………………………………………………..... 
2………………………………………………….………….... 
3………………………………………………………..…...… 
4…………………………………………………….……...…. 
5…………………………………………………………….… 
6…………………………………………………………….… 

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

....……………………………………………. 
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych 

                                                                                                                                  w obrocie prawnym do reprezentowania oferenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Zaznacz właściwy kwadrat. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

………………………….                                                              ……………………………… 
  (Pieczęć Wykonawcy)                                                                                            (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: 

 

„Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie 

Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”  

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

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

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

 
 

dopełniając wymogi art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy oświadczam/y, że: 
 
 
1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam/y wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
      Miejscowość i data:  .......................................                                       
 
                                                                                                              
 

                                                                             ..............................................................................  
                                                                                                                (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych 

                                                                                  w obrocie prawnym do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

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

 

 
WYKAZ  WYKONANYCH DOSTAW 

 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw (co najmniej 1 dostawę sprzętu o wartości minimum 10.000 zł, w  okresie ostatnich 3 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. Określenie przedmiotu dostawy 
Wartość dostawy  

W PLN brutto 
Termin wykonania zamówienia  

Nazwa Podmiotu, na 

rzecz którego 

dostawa została 

wykonana  

(Zamawiającego) 

     

     

     

 

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

 
 
 
 
       .......................................                                       ..............................................................................  
                 (miejscowość i data)                                                                (Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
                                                                                                                    w obrocie prawnym do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

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

 
OŚWIADCZENIE  

 
złożone zgodnie z wymogami art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 
Działający w imieniu i na rzecz: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                    (nazwa Wykonawcy) 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : 

 „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie 

Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”   
 
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................                                                           ..............................................................................  
            (miejscowość i data)                                                                                          (podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
                                                                                                                                        W obrocie prawnym do reprezentowania oferenta) 
 

 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony na ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w 

dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” 

 
 

 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 NIP: 8442065271 REGON:  790999316 zwaną  w dalszej treści  
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
 
Andrzeja Czuper- Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Raczki 
      
a …....................................................................................................., NIP.............................., REGON 
…………… zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

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

§  1 
 

1. Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia ………....................................... 
2013 roku. 

Przedmiotem niniejszej umowy, w ramach projektu pod nazwą „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń 
ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” jest dostawa  fabrycznie nowej łodzi z 
przyczepką i osprzętem; rękawic z membraną 8 par; latarek do hełmu 8 szt.; balonu oświetleniowego; 
kamizelek asekuracyjnych 8 szt.; namiotu pneumatycznego; hełmów ratowniczych 8szt.; sprzętu 
łączności (radiotelefon cyfrowy) 4 szt.; zapór polipropylenowych 6szt.; zapór parkanowo- pochłaniających 
4 szt.; sorbentu lekkiego selektywnego 3 szt.; selektywnej waty polipropylenowej 3 szt.; cyfrowego testera 
wody. 

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

3. Szczegółowy opis, będącego przedmiotem umowy ,,sprzętu” określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz zgodna z nią oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy i jej integralną 
część. Opis parametrów techniczno-użytkowych – specyfikacja techniczna”, stanowiąca integralną część 
niniejszej umowy. 

4. W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 
,,sprzętu”  w siedzibie i na koszt Dostawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą przetargową do przeniesienia na Zamawiającego własności 
,,sprzętu” oraz do wydania go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu 
zamówienia i zapłaty Wykonawcy ceny wskazanej w § 3, po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
Zamawiającego i sprawdzeniu stanu technicznego ,,sprzętu”. 

5. Wykonawca oświadcza, że ,,sprzęt” stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz 
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nie ciążą na nim prawa osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest 
ten ,,sprzęt”. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do ,,sprzętu” komplet dokumentów: kartę pojazdu, kartę 
gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty. 

7. Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,,Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1. „Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu 
lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności o aktywizacji lokalnych społeczności.  

 
§ 2 

1.  Przedmiot dostawy, tj. łódź z osprzętem i wymaganymi dokumentami Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego w terminie do dnia 31.08.2013 r. Za datę wykonania zamówienia uważa się datę 
podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
2. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych ,,sprzętu”, 

których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i 
usterek w protokole wyznaczy się sposób i termin ich usunięcia. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie całkowite ryczałtowe zgodne ze złożoną 

przez Wykonawcę ofertą przetargową, w kwocie: ……………….. zł brutto: (słownie: 
………………..……...........……………..............zł), obejmującą cenę netto …………………….. zł oraz 
podatek wg VAT ……%, w kwocie …………….. zł . 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawienie wystawionej 
faktury/rachunku. 

5. Podstawę wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru ,,sprzętu” 
wraz z wyposażeniem oraz dokumentacji.  

 
§ 4 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy. 
3. Odbiór przedmiotu umowy stwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego i uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
4. Negatywny wynik badania przedmiotu umowy spowoduje odstąpienie Zamawiającego od odbioru. W 

przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 
dni od daty odbioru. 

5. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej ,,sprzętu” nastąpi w siedzibie Dostawcy w dniu odbioru. 
 

§ 5 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży. Okres gwarancji jest nie 

mniejszy niż 12 miesięcy. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu bez zastrzeżeń i uznania zadania za 
należycie wykonane. 
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami 
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Kodeksu Cywilnego. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 
4. W przypadku ujawnienia wad i usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany 

powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich wykrycia, natomiast 
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym protokole i do 
poniesienia związanych z tym kosztów. 

5. Usunięcie wad i usterek może polegać na naprawie lub wymianie przedmiotu na nowy. Okres gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad i usterek. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i wyznaczyć termin zwrotu 
kosztów, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności 
roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

7. W okresie gwarancji przeglądy i naprawy przeprowadzane będą bezpłatnie przez autoryzowany serwis 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia usterki od Zamawiającego.  

8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczenia ,,sprzętu” do siedziby 
Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, 
koszty tego transportu ponosi Wykonawca.  
 

§ 6 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę będą  naliczane następujące 

kary umowne. 
1.1. Za zwłokę w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  
karę umowną w wysokości 2 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 
1.2. Za zwłokę w usuwaniu wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 2% ceny brutto 
ustalonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
1.3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1, 

2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionej faktury. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto ustalonego w  § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  
 

§ 7 
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 ,,sprzętu”, 
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: 
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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. 
4.3. w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy.  
 

 
§ 8 

1. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.   
3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
3.1. Oferta Wykonawcy. 
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 
egz. Zamawiający. 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 

 
 
 
 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

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

  
 
 

Wymagania dla sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i usuwania zagrożeń 
ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy dla OSP z terenu Gminy Raczki.   
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
dostawę łodzi z przyczepką i osprzętem; rękawic z membraną 8 par; latarek do hełmu 8 szt.; balonu 
oświetleniowego; kamizelek asekuracyjnych 8 szt.; namiotu pneumatycznego; hełmów ratowniczych 8 szt.; 
sprzętu łączności (radiotelefon cyfrowy) 4 szt.; zapór polipropylenowych 6 szt.; zapór parkanowo- 
pochłaniających 4 szt.; sorbentu lekkiego selektywnego 3 szt.; selektywnej waty polipropylenowej 3 szt.; 
cyfrowego testera wody. 
 
Minimalne wymagania Zamawiającego dot. parametrów i wyposażenia łodzi z przyczepą i osprzętem: 

Łódź (1 sztuka): 

 fabrycznie nowa, 

 nieużywana, technicznie sprawna; 

 długość całkowita łodzi: min. 4,8 m max. 5,2 m; 

 szerokość całkowita łodzi: min.1,7 m max.2,0 m; 

 dopuszczalna liczba osób (załoga) - 7 osób; 

 waga bez silnika max. 250 kg. 

Wyposażenie: 

 4 bakisty; 

 pawęż pod silnik; 

 ucho cumownicze; 

 dulki wahliwe-zaciskowe; 

 knagi ZNAL; 
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 2 wiosła; 

 oznakowanie łodzi: burty łodzi w kolorze czerwonym, na burtach umieszczone napisy: STRAŻ. 

Wykonanie napisów ,,OSP RACZKI” oraz oznakowanie numerami operacyjnymi, zgodnie z 

obowiązującymi wymogami. 

Zamawiający wymaga również oznaczenia pojazdu informacją o współfinansowaniu zamówienia, tj. 

umieszczenie logotypów: 

 godła Unii Europejskiej oraz obok niego napisu ,,Unia  Europejska, Europejski Fundusz Rybacki”, 

- PO RYBY 2007-2013; 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

Województwa Podlaskiego; 

jak również umieszczenie napisu na środku oznaczenia: Operacja współfinansowana przez Unię Europejska 

ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone 

rybołówstwo”. Oznakowanie winno być czytelne, trwałe, umieszczone w widocznym miejscu i zgodne z 

Księgą wizualizacji znaku Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z 06.2011 r.   

Osprzęt - Silnik (1 sztuka): 

 Silnik czterosuwowy, dwucylindrowy zaburtowy  z rozruchem elektrycznym i ręcznym , o mocy minimum 

20 KM, (Honda ,,lub równoważne”); 

 ciężar od 46,5 do 56 kg; 

 zbiornik paliwa; 

 sterowany manetką; 

 pulpit sterowniczy;   

Przyczepa podłodziowa: 

 przystosowana do transportu łodzi będącej przedmiotem w/w specyfikacji; 

 dopuszczalna ładowność do 450 kg nie mniejsza jednak niż masa całkowita łodzi z osprzętem; 

 świadectwo homologacji oraz niezbędne dokumenty umożliwiające poruszanie się po drogach 

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego; 

 konstrukcja ze stali ocynkowanej; 

 wypinana listwa oświetleniowa; 

 liczba osi – 1 

 wymiary – długość do 5,0 m szer. do 2,0 m  

Łódź i przyczepa podłodziowa musi posiadać świadectwo homologacji. 

 
Rękawice z membraną (8 par): 

 rękawice strażackie, wykonane z materiałów ognioodpornych, wodoodpornych, „oddychających”, z 

mankietem ochrona stawów i palców na grzbietowej części rękawic; 

 nieprzemakalna membrana chroni przed przenikaniem wilgoci i chemikaliami, przed skutkami wysokiej 

temperatury i ognia; 

 zamawiający uzgodni z wykonawcą rozmiary sortu. 

 

Latarki do hełmu (8 sztuk): 
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 wytrzymałe, przystosowana do hełmu ratowniczego – Firma Peli ,,lub równoważne”; 

 zasilana akumulatorem (4 AA NIMH), czas świecenia min. 6 godzin, moc min. 1 W; 

 przenikanie światła przez wodę, dym, mgłę i deszcz; 

 luminescencyjna obudowa lampy jest dobrze widoczna w ciemności. 

 

 

Balon oświetleniowy (1 sztuka): 

 wydajność świetlna – 198 000 lumen; 

 balon oświetleniowy IP 54; 

 3 m kabel zasilający z wodoodporną wtyczką; 

 odkryty przełącznik w stabilnej obudowie aluminiowej z 10 m kablem do balonu oświetleniowego; 

 powierzchnia oświetlenia około 6000 m²- promieniowo; 

 system zaczepów oraz adapter głowicy kulowej; 

 dostawa w pojemniku transportowym z PCV; 

 waga ok. 15 kg; 

 statyw pod balon oświetleniowy. 

 

Kamizelka asekuracyjna (8 sztuk): 

 materiał o dużej wytrzymałości; 

 kieszeń na radiotelefon; 

 z przodu i z tyłu taśma ,,rzep” umożliwiająca przymocowanie napisów ,,STRAŻ”; 

 dookoła taśma fluorescencyjno-odblaskowa; 

 zapinana na 3 taśmy i suwak; 

 boczne ściągacze umożliwiają dopasowanie do sylwetki. 

 kolor oranż; 

 wyrób zgodny z  normą europejską PN-EN ISO 12402-4:2007; 

 zamawiający uzgodni z wykonawcą rozmiary sortu. 

 

Namiot pneumatyczny – (1 sztuka): 

 odpowiada wszystkim warunkom dla ratownictwa i ochrony; 

 konstrukcja oparta jest na stelażu pneumatycznym typu NP; 

 przeznaczony jest jako namiot zabezpieczenia chemiczno-ekologicznego do dekontaminacji, likwidacji 

zagrożeń chemicznych, biologicznych i radioaktywnych; 

 szerokość – 5,20 m; 

 długość – 3,10 m; 

 wysokość – 2,60 m; 

 waga bez wyposażenia – 49 kg; 

 wyposażenie w dwa wejścia, które umożliwiają połączenie większej ilości namiotów; 
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 na ścianie szczytowej i bocznej namiotu znajdują się rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, 

elektryczności; 

 podłoga namiotu wykonana jest z tkaniny poliamidowej obustronnie pogumowanej; 

 uchwyty umożliwiające zawieszenie ścianek działowych i oświetlenia lub innego osprzętu; 

 1 komplet śledzi i szpilek; 

 pokrowiec. 

 wyposażony w min 4 okna; 

 przystosowany do napełniania sprężonym powietrzem z butli, wentylatora ciśnieniowego lub pompki 

nożnej. 

 

Hełm ratowniczy – (8 sztuk): 

 konstrukcja z systemem wentylacji i regulowaną więźbą (Tytan typ HOT” lub równoważne”) 

 odporny na działania wysokiej temperatury; 

 pasek podbródkowy zapinany za pomocą zatrzaskowej klamry; 

 hełm wyposażony w uchwyt latarek umożliwiający montaż latarek PELI, Streamlight; 

 kolor hełmu – fotoluminescencyjny; 

 wkładka amortyzująca uderzenia; 

 odblaskowe elementy; 

 osłona karku z tkaniny niepalnej; 

 wyposażony w okulary ochronne, gogle; 

 hełm musi posiadać aktualnie ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo 

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej; 

 hełm musi być fabrycznie nowy, 

 do każdego hełmu musi być dołączony opis parametrów technicznych i ochronnych wraz z instrukcją 

użytkowania w języku polskim oraz warunkami gwarancji i konserwacji; 

 

Sprzęt łączności (radiotelefon cyfrowy) – (4 sztuki): 

 moc nadajnika 5W; cyfrowy radiotelefon nasobny Kenwood NX-200 ” lub równoważne” 

 odstęp międzykanałowy 12,5 kHz; 

 nie mniej niż 512 kanałów   

 ładowarka;  

 klawiatura; 

 wywołania alarmowe; 

 opcje skanowania; 

 wodo i pyło odporny; 

 wyświetlacz LCD; 

 zgodny z normami bezpieczeństwa: EN 60065, EN 60950-1, EN 60215. 

 

Zapora polipropylenowa –  (6 sztuk): 
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 pokrowiec do przechowywania i transportu; 

 zestaw lin kotwiących oraz zestaw naprawczy; 

 materiał- powłoka zewnętrzna wykonana z tkaniny poliestrowej pokrytej polichlorkiem winylu w 

mieszance z poliuretanem, odpornych na UV i procesy starzenia i uszkodzenia mechaniczne min. 6mb 

 zakres temperatur użytkowania materiału – 35st. C do + 70 st. C. 

 

 

Zapora parkanowo-pochłaniająca – (4 sztuki): 

 materiał PCV w kolorze czerwonym: 6 lub 12 mb; 

 elastyczne wypełnienie obciążeniowe; 

 szerokość zapory ca. 50 cm, wolna burta ca. 20 cm; 

 zapory wyposażone są w system umożliwiający łączenie kolejnych odcinków; 

 zestaw linek do mocowania i ewentualnego zakotwienia. 

 

Sorbent lekki selektywny – (3 sztuki): 

 sorbent w postaci granulatu do ropopochodnych i innych związków chemicznych; 

 ziarna od 0,125 do 2,00 mm; 

 granulat opakowanie – worek min. 11 kg max. 24 kg; 

 

Selektywna wata polipropylenowa – (3 sztuki): 

 pochłania oleje i substancje ropopochodne; 

 opakowanie, worek min. 10 kg. 

 

Cyfrowy tester wody – (1 sztuka): 

 wyświetlacz LCD; 

 pomiar poziomu chloru, PH i zasadowości; 

 odczyt wartości w postaci tekstowej; 

 wodoszczelna obudowa umożliwiająca pracę w trudnych warunkach; 

 zasilanie bateryjne (9V) lub przez zasilacz (12V) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

 

 

Oświadczam, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn: 

„Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie 

Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”  

 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

1) należę do grupy kapitałowej (*) 

2) nie należę do grupy kapitałowej (*) 

(*) – niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony na ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w 

dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” 

Pzp. 

 

 

       .......................................                                                           ..............................................................................  
            (miejscowość i data)                                                                                          (podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
                                                                                                                                        W obrocie prawnym do reprezentowania oferenta) 

 
 
 


