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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 304238-2013 z dnia 30.08.2013r. 
2. strona internetowa Zamawiającego – www.bip.ceglow.pl   
3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Karosacja samochodu poŜarniczego typu GBA 

na podwoziu Star 266 dla OSP Mienia". 
2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: Główny przedmiot: 34.14.42.10-3 Wozy straŜackie. 
 

Opis: 
KABINA  ZESPOLONA 
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4 
 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), dobudowana do istniejącej  
Przebudowa przodu z szybą panoramiczną : 
• przebudowa podszybia (zewnętrznego i wewnętrznego) 
• przebudowa naroŜy okiennych przednich 
• montaŜ  przedniej szyby od Stara 244  
• montaŜ nowych mechanizmów wycieraczek 
• montaŜ nowych ramion i piór wycieraczek (3 szt) 
• modernizacja deski rozdzielczej 
 
 WYKOŃCZENIE  KABINY ZESPOLONEJ 
• wykonanie w nadszybiu przednim półki do montaŜu radiostacji, radia, sterowania sygnałami 
uprzywilejowanymi 
• w środku kabiny zespolonej pod sufitem – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt                           
i dokumenty 
• barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym 
• ocieplenie ścian sufitu i podłogi 
• wyłoŜenie wykładziną miękką, ścian, drzwi i sufitu 
• podłoga kabiny załogi wyłoŜona blachą aluminiową łezkową 
• wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca) w części przedniej 
• wymiana uszczelek drzwi kabiny 
• wieszaki na ubrania 
• montaŜ nowych stopni wejściowych do kabiny od strony kierowcy i dowódcy 
• stopnie do kabiny załogi ,obłoŜone blachą aluminiową 
• załoŜenie nowych chlapaczy przy kabinie 
• wymiana  siedzeń (kierowca i dowódca) na nowy typ 
• siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie 
• siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt  
Kabina wyposaŜona: 
• oświetlenie dla dowódcy 



• oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi 
• montaŜ panelu sterowania radiostacją i urządzeniem sygnalizacyjnym  w przedniej półce w nadszybiu 
 
 ZABUDOWA  NADWOZIA -ZABUDOWA  POśARNICZA 
• konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych odpowiednio zakonserwowanych 
• poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia 
• po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposaŜenie, zamykane Ŝaluzjami wodo- 
i pyłoszczelnymi ze spręŜynowym wspomaganiem otwarcia, wykluczającym samoczynne opadanie,  
wyposaŜone w jeden klucz, który pasuje do wszystkich zamków. 
• dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 
• konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 
• spody schowków wyłoŜone blachą aluminiową łezkową 
• ściany schowków wyłoŜone blachą aluminiową strukturalną 
• szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyŜej 250 mm poza obrys pojazdu 
 posiadają oznakowanie ostrzegawcze 
• szuflady i wysuwne tace, automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, 
oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem 
• uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi Ŝaluzjowych, szuflad, podestów, tac, 
umoŜliwiają ich obsługę w rękawicach 
 
W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu: 
• armatury: -prądownic, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, 
klucza hydrantowego , kluczy poŜarniczych , pływaka, łopaty, szpadla, wideł itp. 
• urządzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm itp 
• narzędzi pracy: łom, młot, topór, siekiera itp 
• schowki przeznaczone na sprzęt wodny , wyposaŜone w stojaki na węŜe 52 i 75 
• miejsce i mocowania na pozostały sprzęt wg obowiązujących przepisów 
• rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego 
• dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii 
 
Schowki przystosowane do wyposaŜenia w: 
• miejsce na agregat prądotwórczy 
• paleta wysuwana na urządzenia ratownicze 
• paleta wysuwana na motopompę pływającą 
• miejsce na pilarki do drewna i betonu 
• miejsce na pompę szlamową itp. 
• uchwyty na aparaty powietrzne w kabinie załogi 
• z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany Ŝaluzją aluminiową 
• dach zabudowy w formie podestu roboczego-uŜytkowy, w wykonaniu antypoślizgowym wyłoŜony 
blachą aluminiową łezkową 
• balustrada ochronna boczna i przednia - dachu wyłoŜona blachą aluminiową łezkową 
• na dachu uchwyty na węŜe ssawne, drabinę nasadkową, bosak, mostki przejazdowe, 
wytwornice piany, prądownice pianowe ,klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz, tłumice 
• drabinka wejściowa na dach - składana 
• skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposaŜone w oświetlenie wewnętrzne 
 
 ZBIORNIK  WODY 
• zbiornik wody 2000 – 2400 l stalowy odpowiednio zakonserwowany. Zbiornik wyposaŜony w 
oprzyrządowanie umoŜliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed 
wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposaŜony w falochrony i posiada właz rewizyjny oraz system 



odwadniający 
• zbiornik wyposaŜony w instalację napełniania z hydrantu ,króciec z nasadą 1x75 i zaworem 
• zbiornik wyposaŜony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróŜniania 
 
 AUTOPOMPA 
• autopompa jednozakresowa o wydajności 1600l/min - typ A16/8  
• autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym Ŝaluzją 
aluminiową z moŜliwością ogrzewania 
• napęd autopompy poprzez montaŜ przystawki odbioru mocy i wałów napędowych  
• autopompa  wyposaŜona w urządzenie odpowietrzające  
• autopompa umoŜliwia podanie wody do zbiornika samochodu 
• autopompa umoŜliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu 
- linii szybkiego natarcia 
- działka wodno - pianowego 
 
 INSTALACJA  WODNA 
• instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110  
• instalacja niskiego ciśnienia z autopompy - króciec 2x75 
• konstrukcja układu wodnego  powinna umoŜliwić jego całkowite odwodnienie  
• na wlocie ssawnym kolektora pompy, jest zamontowany element zabezpieczający przed 
przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych                                                                                           
W przedziale pracy autopompy  znajdują się na tablicy sterującej następujące 
urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: 
• manowakuometr 
• manometr niskiego ciśnienia 
• elektroniczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
• regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu-regulacja obrotów autopompy 
• wyłącznik silnika pojazdu 
 
 DZIAŁKO  WODNO  - PIANOWE 
• wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2/1/2“ 
• montaŜ działka wodno-pianowego o regulowanej wydajności od 800 do 1600 l/min, 
umieszczonego na dachu pojazdu  
• przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający 
 
 SZYBKIE  NATARCIE 
• wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym 
• montaŜ linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z węŜem o długości 40 mb z prądownicą 
i układem zwijania, przekładnią zębatą  z hamulcem i korbą 
 
MASZT OŚWIETLENIOWY – wysuwany pneumatycznie – prosty - sterowany góra-dół 
• najaśnice o mocy 2000 W 
 
INSTALACJA  ELEKTRYCZNA 
 
Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: 
•wymiana instalacji elektrycznej na 24 V 
• wyposaŜenie w urządzenia sygnalizacyjno - oświetleniowe, akustyczne i świetlne 
• z przodu pojazdu na dachu kabiny- belka sygnalizacyjna – zespolona z moŜliwością podawania 



komunikatów słownych 
• pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska z tyłu pojazdu 
• pojazd wyposaŜony w dodatkowy sygnał  pneumatyczny włączany z miejsca kierowcy 
• montaŜ panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem 
• instalacja elektryczna wyposaŜona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z 
wyjątkiem ,tych które wymagają stałego zasilania 
• pojazd wyposaŜony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego  
• skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposaŜone w oświetlenie typ LED 
• pojazd  posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w 
warunkach słabej widoczności oraz dachu samochodu 
• pojazd wyposaŜony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 
• montaŜ lamp odblaskowych bocznych, 
• montaŜ lampy szperacz – dwulampowej z niezaleŜnym podłączeniem 
• montaŜ osiatkowania na lampy sygnalizacyjne 
• montaŜ dodatkowego głośnika do radiostacji, w przedziale pracy autopompy 
• montaŜ 2 lamp pulsacyjnych, niebieskich z generatorem na osłonie rurowej 
• wykorzystanie istniejącego niezaleŜnego ogrzewania w kabinie zespolonej 
 LAKIEROWANIE 
• nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
• kolorystyka: elementy podwozia – czarne 
• błotniki i zderzaki – białe 
• kabina, zabudowa- RAL 3000 
• konserwacja podwozia 
• napisy na samochodzie (w tym oznaczenie jednostki) 
PRACE  UZUPEŁNIAJĄCE  PRZY  PODWOZIU 
• regeneracja resorów  tył  
• przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu 
• przestawienie zbiorników powietrza 
• przeniesienie akumulatorów pod zabudowę w miejsce zlikwidowanego zbiornika  
• przegląd i naprawa układu hamulcowego 
• przegląd i naprawa układu pneumatycznego 
• przegląd układu napędowego 
• przegląd przedniego zawieszenia  
• badanie techniczne pojazdu po zabudowie poŜarniczej 

 
3. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów 

powiązanych odnoszących się do pojazdów straŜy poŜarnej. 
4. Pojazd obowiązkowo powinien przyjechać do Zamawiającego o własnych siłach (na kołach). W 

czasie przejazdu musi być obecny przedstawiciel OSP Mienia.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojazdu Star 266 od OSP Mienia, 05-319 Cegłów, 

Mienia 33  
 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia naleŜy zrealizować w terminie do dnia 31/10/2013r.  

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu      
                           dokonywania oceny spełniania tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  



1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, Ŝe 
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzonej działalności jest  krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi 
polegające na karosacji samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę nie mniejszą niŜ  
100 000,00zł netto kaŜda z usług. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 100 000, 00 zł; 

2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu  
nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i 
oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia warunek udziału 
na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego 
warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności 
wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

3. JeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, 
polegając na zasobach innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z 
nim stosunków, a nie udowodni, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji 
części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 
w oparciu o przesłankę zawarta w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy Wykonawca 
polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany będzie wykazać w jakim charakterze podmiot ten będzie 
brał udział w realizacji zamówienia. 

4. udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaŜe, 
Ŝe brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do 
oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Nie wykazanie w 
wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 
4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy. 
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złoŜą 
pełnomocnictw, albo którzy złoŜą dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜą wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później 
niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert i muszą być złoŜone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania 



elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
Rozdział. 5    Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w 

niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 
 
1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego załącznik do 

SIWZ. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy pzp, albo informację  o tym, Ŝe nie naleŜy 
do grupy kapitałowej.      

2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy P.z.p., których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 
IV SIWZ Zamawiający Ŝąda następujących oświadczeń i dokumentów: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ.  
2) wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - Wzór wykazu  Załącznik nr 5 do 
SWIZ.  

3) dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy o których mowa w ust. 2 pkt. 2) zostały wykonane 
naleŜycie i zgodnie z oczekiwaniami zamawiających, 

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, 

5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.   

3. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
P.z.p., Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych 
podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia w jakim charakterze 
podmioty te będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. Z treści zobowiązania 
powinna wynikać faktyczna dostępność tych zasobów na uŜytek Wykonawcy w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz w sposób jednoznaczny musi wynikać, Ŝe zasoby na które powołuje 
się Wykonawca zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Ponadto zobowiązanie powinno wskazywać obszary w jakich realizacja zamówienia będzie 
odbywała się przy udziale zasobów podmiotu trzeciego w taki sposób, aby moŜliwe było 
egzekwowanie poprawnej realizacji zamówienia, zgodnie z deklarowanymi przez Wykonawcę 
zobowiązaniami podmiotów trzecich poprzez udział tego podmiotu w realizacji zamówienia. W 
takiej sytuacji Wykonawca musi wykazać, Ŝe faktycznie moŜe korzystać z zasobów tych 
podmiotów, które nie naleŜą do Wykonawcy, a są niezbędne do wykonania przedmiotowego 
zamówienia. 

4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
P.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłoŜenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 6) 



niniejszego Rozdziału dotyczącej tych pomiotów. 
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 Zamawiający Ŝąda 
oświadczeń i dokumentów: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 

ustawy P.z.p. – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wg Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego. 

7. W przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w 
ofercie odpisu z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a). 

8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8. zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

11. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

12. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na       maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 



13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na  
      język polski.  
14.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 226, poz.1817). 

 
Rozdział 6.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi 
znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie umowy, wykonanie umowy, 

3. w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz 
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 

4. przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
zawierającą, co najmniej: 
1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3. określenie czasu obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi, 
5. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego: 

kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 
udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. 

6.  sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie 

dotyczące braku podstaw do wykluczenia, itp. – składa kaŜdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz robót, oświadczenie dotyczące 
wymaganych osób, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną, 

c) kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 
powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego 
dotyczą składane dokumenty. 

7. wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w 
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 

8. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o 
zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady 
reprezentacji spółki cywilnej zezwalające kaŜdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich 
granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z 



art. 23 ustawy P.z.p. Zakłada on, Ŝe członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o 
zamówienie reprezentować moŜe nie kaŜdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku 
spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. 

9. w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania, jeŜeli oferta 
zostanie podpisana przez wszystkich wspólników. 

10. obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeŜeli Wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małŜonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo 
stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie moŜe takŜe Ŝądać od 
małŜonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę. 

 
Rozdział 7.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osoby uprawnionej 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie:  
− pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 
− faksem (nr 25 759 59 38)  
− drogą elektroniczną (adresy:  m.gasiorowski@ceglow.pl),  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie 
później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

8. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy 
termin składania ofert. 

9. JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (postępowanie 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego), Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. 

11. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. 
Informację powyŜszą Zamawiający zamieści równieŜ na stronie internetowej. 

12. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 



wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
13. Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. We wniosku naleŜy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) znak postępowania – IZP.341.8.2013 

14. SIWZ została opublikowana na stronie: www.ceglow.pl oraz moŜna ją takŜe odebrać w siedzibie 
Zamawiającego ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w pok. nr. 5, w godzinach urzędowania 
Zamawiającego. 

15. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upowaŜnia:  
Mirosław Gąsiorowski tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38, e-mail: m.gasiorowski@ceglow.pl  
 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące). 

2. Wykonawca moŜe wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp, tj.: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 
       Bank Spółdzielczy Mrozy o/Cegłów Nr 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy złoŜyć przed upływem terminu składania ofert w 
siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w kancelarii pok. 1, a kserokopię 
dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem naleŜy załączyć do oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
Rozdział 9. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert 
włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 
ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 



 
1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Urząd Gminy Cegłów 
ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów 

OFERTA NA  
 „Karosację samochodu poŜarniczego typu GBA na podwoziu Star 266”     

ZNAK SPRAWY: IZP.341.8.2013 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

07/08/2013 

 
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji 
działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba 
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) 
załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 
2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były 

parafowane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 
Pełnomocnictwo, 

2) kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami, 

3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeŜeniem, Ŝe część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa moŜe stanowić odrębną część oferty), 

4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 
Załącznik Nr  2 do SIWZ). 



6. Zmiana / wycofanie oferty: 
1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert, 
3) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA 

OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, 
pokój nr 1, w terminie do dnia 07/08/2013 roku, godz. 10:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. sala konferencyjna, 
dnia 07/08/2013 roku, godz. 11:00  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 
4, w Sali konferencyjnej 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty, a takŜe informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i 
warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

 
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cenę oferty naleŜy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z dokumentacji projektowej, jak równieŜ w niej nie ujęte, a bez których nie moŜna 
wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć 
na cenę zamówienia.   

3. JeŜeli złoŜona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i 

sposobów oceny ofert. 
 
1. Jedynym Kryterium oceny ofert  najniŜsza cena. 



2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów. 
3. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej oferty. 
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złoŜą 
pełnomocnictw, albo którzy złoŜą dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜą wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w 
szczególności naleŜy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe uŜycie wyrazu, 
widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie 
wyrazu (ów) lub jego części. 

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące 
istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeŜeli: 
1) oferta jest niezgodna z ustawą, 
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy P.z.p., 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy P.z.p., 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia jednocześnie 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, wykaz 
wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z przyznaną im punktacją w kaŜdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 
4)  terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa 

moŜe  zostać zawarta. 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą 
elektroniczną albo 10 dni, jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt.  3, jeŜeli w 
postępowaniu złoŜono tylko jedną ofertę lub w postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie 



wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 
4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, Zamawiający   wybiera   ofertę najkorzystniejszą spośród   pozostałych   ofert,   bez 
przeprowadzania ich ponownie oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 PZP. 

5. Postępowanie będzie uniewaŜnione zgodnie z  art. 93 ustawy PZP, gdy : 
1) nie wpłynie przynajmniej jedna waŜna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 
2) wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe Zamawiający moŜe zwiększyć kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty; 

 
Rozdział 15. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ.  

Uwaga – w Załączniku Nr 1 zawarte są klauzule dotyczące moŜliwości i warunki zmiany umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, które zostały równieŜ opublikowane w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 
 
Rozdział 16. Podwykonawstwo 
1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy 
znajdującym się w formularzu ofertowym. 

2. W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom naleŜy podać zakres prac 
przewidzianych do wykonania (bez podawania danych podwykonawców). ZłoŜenie w/w 
oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania 
zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował 
realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i 
podwykonawcą. 

4. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeŜenia, zaś brak takich zastrzeŜeń 
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyraŜeniem zgody. 

 
Rozdział 17. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy   
 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 
Rozdział 18. Przewidywane zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 
Rozdział 19. Inne informacje 
1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 
2) zawarcia umowy ramowej, 
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
5) rozliczenia w walucie innej niŜ złoty polski. 



6) Zamawiający nie przewiduje uniewaŜnienie postępowania o udzielenie  zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia.           

 
Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
   
Rozdział 21. Załączniki do SIWZ 
 

1. projekt umowy, 
2. formularz oferty 
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne 
4. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
5. wykaz dostaw 
6. list podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej 
7. logo Gminy Cegłów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

 

UMOWA NR : 272.8.2013 
 
Zawarta w dniu …………….. w ……………………..................... 
pomiędzy: 
 
Gminą Cegłów, ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów, REGON 711582635,  
NIP 822 215 88 23, 
Reprezentowanym/ą przez: 

Wójta Gminy – Marcina Uchmana 
 
przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy – Mileny Dąbrowskiej 
Zwanym/ą dalej Zamawiającym,  
 
a 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. REGON .............................., 
NIP ................................, 
Reprezentowanym/ą  przez: 
 .............................................................., 
Zwanym/ą dalej Wykonawcą,  
została zawarta umowa o następującej treści:        
                     

§ 1 

Przedmiot umowy, 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest karosacja samochodu poŜarniczego typu GBA na podwoziu 
Star 266 dla OSP Mienia, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącej 
załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres dostawy określono w załączniku nr. 2 . 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia tj. dostawy do Urzędu Gminy w Cegłowie ul. Kościuszki 4 do dnia                  
31 października 2013r.  

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
 
1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania. 
2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 



      

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1) realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych 

w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) odbiór pojazdu od OSP Mienia, 05-319 Cegłów ,Mienia 33  
3) terminowa dostawa pojazdu wraz z wyposaŜeniem do siedziby Zamawiającego; 
4) rejestracja pojazdu oraz dostarczenie wraz z pojazdem pełnej dokumentacji oferowanego 

pojazdu.  
5) przeszkolenie Zamawiającego z zakresu obsługi podstawowej i konserwacji sprzętu w dniu 

dostawy samochodu. 
 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony określają  wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 
ustalone na podstawie oferty  przetargowej  Wykonawcy w wysokości:    
netto ...................................................................................................................... zł 

       podatek VAT ........% ............................................................................................... zł 

       Brutto ................................................................................................................... zł 

       słownie: ................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................... 
       ...............................................................................................................................................  
2.    Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.: 

2) Wszystkie koszty związane z robocizną, pracą sprzętu, zakupem i zuŜyciem materiałów i 
urządzeń oraz dokumentów pojazdu przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy. 

3) Wszystkie koszty związane z organizacją, przeszkoleniem Zamawiającego, serwisem 
gwarancyjnym pojazdu, dostarczeniem pojazdu do Zamawiającego. 

4) Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
4. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru w 
siedzibie Zamawiającego, pojazdu wraz z wyposaŜeniem i dokumentacją i usunięciu ewentualnie 
stwierdzonych usterek, oraz po przedłoŜeniu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się 
Wykonawcy z Podwykonawcami. 

5. Na fakturze jako odbiorcę naleŜy wpisać Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Mieni, Mienia 33, 05-319 
Cegłów NIP 822-19-71-516. REGON 710377442. Płatnika Gmina Cegłów, 05-319 Cegłów ul. 
Kościuszki 4. NIP 822 215 88 23.  REGON 711582635. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moŜe być 
podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

7. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT.  

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi 
do przelania środków na rachunek  Wykonawcy. 

 



 

§ 6 

Odbiory 
1. Wykonawca dostarczy pojazd wraz z wyposaŜeniem i dokumentacją zgodnie  

z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy 
do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Cegłowie ul. Kościuszki 4, gdzie zostanie 
przeprowadzony odbiór techniczno – jakościowy pojazdu. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno – 
jakościowego pojazdu. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno – jakościowego w ciągu 14 
dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia.  

3. Wraz z zawiadomieniem o dacie odbioru techniczno – jakościowego Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania 
rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz 
zawarcia polisy od odpowiedzialności cywilnej OC. 

4. Koszty związane z dokonaniem rejestracji oraz zawarciem ubezpieczenia ponosi  Zamawiający. 
5. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny oraz dowód 

ubezpieczenia pojazdu, w celu umoŜliwienia przyjazdu pojazdu do siedziby Zamawiającego.  
6. Przejęcie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez 

upowaŜnionych przedstawicieli obu stron umowy.  
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Zamawiający 

odmawia odbioru do czasu usunięcia tych usterek. Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany pojazdu na inny.  Do czasu usunięcia usterek 
odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie moŜe przekroczyć 7 dni 
kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, Ŝe przedstawiony pojazd 
nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
odmawia odbioru pojazdu oraz zostaje sporządzony protokół  o stwierdzonych odstępstwach. 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego  dokonania zmian w pojeździe zgodnie z opisem. 
Termin na dokonanie zmian nie moŜe przekroczyć 7 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą 
naliczane kary za zwłokę. 

9. W terminie i miejscu odbioru pojazdu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić   szkolenie z 
zakresu obsługi podstawowej pojazdu. Z przeprowadzenia szkolenia Wykonawca  sporządzi 
protokół wraz z adnotacją o osobach przeszkolonych, podpisany przez obie strony. 

10. Z chwilą wydania pojazdu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciąŜenia 
związane z pojazdem, jak równieŜ ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. 

11. Odbiór faktyczny  pojazdu na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo – 
odbiorczego będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu całości przedmiotu umowy, za nieusunięcie w 
określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania 
rękojmi wad i usterek lub gwarancji oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za kaŜdy dzień zwłoki dostawy,  
2) 40% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy lub 

Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 



Zamawiającego z Ŝądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający moŜe 
potrącić naleŜną mu karę z  kwoty wniesionej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 
1) 0,5% wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki, w odbiorze przedmiotu umowy, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie moŜe zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. JeŜeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy 
Wykonawcy albo jeŜeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z 
umową, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. 

Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 
1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemoŜliwiającym 

wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 
3) Wykonawca nie realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z 

własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany w 

terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego 
od umowy do: 
1) sporządzenia inwentaryzacji zrealizowanych prac przedmiotu dostawy przy udziale 

Zamawiającego, 
3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego. 
4. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania prac przy realizacji przedmiotu umowy. 
5. JeŜeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający sprawdzi zakres prac 

wykonanych przez Wykonawcę oraz określi wartość wykonanych prac. 
Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi róŜnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy zgodnie z w § 5 niniejszej umowy w odniesieniu do prac, od których odstąpiono, a 
ceną wynegocjowaną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąŜy dotychczasowego 
Wykonawcę.  

§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 
1. Wykonawca moŜe powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, Ŝe posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyraŜenie zgody na podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 
przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań 
związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady. 

3. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyŜszych 
dokumentów, termin ten jednak nie moŜe być krótszy niŜ 3 dni. 



4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moŜe zgłosić sprzeciw lub zastrzeŜenia i 
Ŝądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, 
Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia zawarte w ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem niewaŜności.  

8. Treść umowy z podwykonawcą nie moŜe być sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą.  
9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

10. Wykonawca obowiązany jest, najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia 
naleŜnego podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla 
podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy  
o otrzymaniu naleŜności. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do składania, wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez 
podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, 
dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 
kwot, które były naleŜne podwykonawcy z tej faktury. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zatrzyma z 
bieŜącej naleŜności Wykonawcy kwotę w wysokości równej naleŜności podwykonawcy, do czasu 
otrzymania tego potwierdzenia. Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do 
umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. W przypadku niedostarczenia 
potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zatrzyma z bieŜącej naleŜności Wykonawcy 
kwotę w wysokości równej naleŜności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 
upowaŜnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania 
od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyŜszych ustaleń aŜ do odstąpienia od umowy z 
Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

14. JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy a Podwykonawca zwróci się z Ŝądaniem zapłaty 
tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i 
udokumentuje zasadno�ę takiego æ¹dania faktur¹ zaakceptowan¹ przez Wykonawcź i 
dokumentami potwierdzaj¹cymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiaj¹cy zap³aci na 
rzecz Podwykonawcy kwotź bźd¹c¹ przedmiotem jego æ¹dania, przed rozliczeniem ostatecznym z 
Wykonawcą. 

15. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia nie 
zapłaconych w terminie naleŜności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty naleŜnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.  

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 11 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
2.  Na dostarczony pojazd wraz z zabudową i wyposaŜeniem Wykonawca udziela rękojmi oraz 



gwarancji na okres: .........................................  
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo - 
odbiorczego przedmiotu niniejszej Umowy. 

4.  Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezaleŜnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5.  Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub do 
uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w 
nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

6. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 
własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi. 

7.  Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie 
miesiąca od dnia wykrycia wady. 

8.  W okresie gwarancji naprawy pojazdu oraz wykonanej zabudowy i wyposaŜenia wykonywane 
będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego 
wskazanym. Naprawy będą wykonywane w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia w 
formie faksu lub maila. 

10. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy, a wyrób nadal wykazuje wady 
uniemoŜliwiające uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca dostarczy nowy 
podzespół, wolny od wad zgodnie z warunkami gwarancji.  

11.  Okres gwarancji  przedłuŜa się kaŜdorazowo o czas od momentu stwierdzenia wady do   jej 
usunięcia. 
 

§ 12 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Zamawiający    przewiduje    moŜliwość wprowadzenia    zmian    postanowień    umowy 

dotyczących: 
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 
2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację 

przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy. 
3) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego. 
4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) wydłuŜenie terminu zakończenia realizacji umowy  na skutek działań osób trzecich 
uniemoŜliwiających realizację zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 
b) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania 
zmiany umowy.  

4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych 
w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez 
niego danymi strony uznają za doręczoną. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy 



z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu 
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz SIWZ 
przedmiotowego postępowania. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 § 15 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Kserokopia oferty Wykonawcy. 
2) specyfikacja pojazdu.  

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2 
 

 

 

 

 

 

    Zamawiający: 
   
   

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na karosację samochodu poŜarniczego 
typu GBA na podwoziu Star 266 dla OSP Mienia , oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA  ............................................................................... zł 

słownie złotych: ...................................................................................................................... 

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ..........% 

Szczegółowy opis oferowanego pojazdu wraz z dodatkowym wyposaŜeniem zawiera szczegółowy 
opis przedmiotu dostawy. 
Termin dostawy pojazdu wraz z dodatkowym wyposaŜeniem: ............................................. 
Na dostarczony pojazd  wraz z dodatkowym wyposaŜeniem udzielamy rękojmi i gwarancji na okres  
…............................................ m-cy ** od terminu przekazania pojazdu. 
 
 
Oświadczamy, Ŝe: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia ............................... 
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami 

podanymi w SIWZ;  
3) akceptujemy warunki płatności; 
4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich Ŝadnych zastrzeŜeń, 
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 
7) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 
8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:     

a) ….. 
b) ….. 
c) ….. 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 



2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złoŜona na …………………….. stronach  
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

•     
•          
•    

 
Nazwa i adres WYKONAWCY : 
.................................................................................................................................................................
................................................................................ 
NIP .......................................................    
REGON .................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................. 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
...........................................................................................................................  
numer telefonu: (**)  
Numer faksu: (**) 
e-mail    ................................................................................................ 
 
 
 
 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                           ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

 



Załącznik do oferty 
 

Opis oferowanego samochodu 
 
KABINA  ZESPOLONA 
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4 
 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), dobudowana do istniejącej  
Przebudowa przodu z szybą panoramiczną : 
• przebudowa podszybia (zewnętrznego i wewnętrznego) 
• przebudowa naroŜy okiennych przednich 
• montaŜ  przedniej szyby od Stara 244  
• montaŜ nowych mechanizmów wycieraczek 
• montaŜ nowych ramion i piór wycieraczek (3 szt) 
• modernizacja deski rozdzielczej 
 
 WYKOŃCZENIE  KABINY ZESPOLONEJ 
• wykonanie w nadszybiu przednim półki do montaŜu radiostacji, radia, sterowania sygnałami 
uprzywilejowanymi 
• w środku kabiny zespolonej pod sufitem – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt                           
i dokumenty 
• barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym 
• ocieplenie ścian sufitu i podłogi 
• wyłoŜenie wykładziną miękką, ścian, drzwi i sufitu 
• podłoga kabiny załogi wyłoŜona blachą aluminiową łezkową 
• wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca) w części przedniej 
• wymiana uszczelek drzwi kabiny 
• wieszaki na ubrania 
• montaŜ nowych stopni wejściowych do kabiny od strony kierowcy i dowódcy 
• stopnie do kabiny załogi ,obłoŜone blachą aluminiową 
• załoŜenie nowych chlapaczy przy kabinie 
• wymiana  siedzeń (kierowca i dowódca) na nowy typ 
• siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie 
• siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt  
Kabina wyposaŜona: 
• oświetlenie dla dowódcy 
• oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi 
• montaŜ panelu sterowania radiostacją i urządzeniem sygnalizacyjnym  w przedniej półce w nadszybiu 
 
 ZABUDOWA  NADWOZIA -ZABUDOWA  POśARNICZA 
• konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych odpowiednio zakonserwowanych 
• poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia 
• po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposaŜenie, zamykane Ŝaluzjami wodo- 
i pyłoszczelnymi ze spręŜynowym wspomaganiem otwarcia, wykluczającym samoczynne opadanie,  
wyposaŜone w jeden klucz, który pasuje do wszystkich zamków. 
• dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 
• konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 
• spody schowków wyłoŜone blachą aluminiową łezkową 
• ściany schowków wyłoŜone blachą aluminiową strukturalną 
• szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyŜej 250 mm poza obrys pojazdu 
 posiadają oznakowanie ostrzegawcze 



• szuflady i wysuwne tace, automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, 
oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem 
• uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi Ŝaluzjowych, szuflad, podestów, tac, 
umoŜliwiają ich obsługę w rękawicach 
 
W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu: 
• armatury: -prądownic, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, 
klucza hydrantowego , kluczy poŜarniczych , pływaka, łopaty, szpadla, wideł itp. 
• urządzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm itp 
• narzędzi pracy: łom, młot, topór, siekiera itp 
• schowki przeznaczone na sprzęt wodny , wyposaŜone w stojaki na węŜe 52 i 75 
• miejsce i mocowania na pozostały sprzęt wg obowiązujących przepisów 
• rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego 
• dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii 
 
Schowki przystosowane do wyposaŜenia w: 
• miejsce na agregat prądotwórczy 
• paleta wysuwana na urządzenia ratownicze 
• paleta wysuwana na motopompę pływającą 
• miejsce na pilarki do drewna i betonu 
• miejsce na pompę szlamową itp. 
• uchwyty na aparaty powietrzne w kabinie załogi 
• z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany Ŝaluzją aluminiową 
• dach zabudowy w formie podestu roboczego-uŜytkowy, w wykonaniu antypoślizgowym wyłoŜony 
blachą aluminiową łezkową 
• balustrada ochronna boczna i przednia - dachu wyłoŜona blachą aluminiową łezkową 
• na dachu uchwyty na węŜe ssawne, drabinę nasadkową, bosak, mostki przejazdowe, 
wytwornice piany, prądownice pianowe ,klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz, tłumice 
• drabinka wejściowa na dach - składana 
• skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposaŜone w oświetlenie wewnętrzne 
 
 ZBIORNIK  WODY 
• zbiornik wody 2000 – 2400 l stalowy odpowiednio zakonserwowany. Zbiornik wyposaŜony w 
oprzyrządowanie umoŜliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed 
wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposaŜony w falochrony i posiada właz rewizyjny oraz system 
odwadniający 
• zbiornik wyposaŜony w instalację napełniania z hydrantu ,króciec z nasadą 1x75 i zaworem 
• zbiornik wyposaŜony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróŜniania 
 
 AUTOPOMPA 
• autopompa jednozakresowa o wydajności 1600l/min - typ A16/8  
• autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym Ŝaluzją 
aluminiową z moŜliwością ogrzewania 
• napęd autopompy poprzez montaŜ przystawki odbioru mocy i wałów napędowych  
• autopompa  wyposaŜona w urządzenie odpowietrzające  
• autopompa umoŜliwia podanie wody do zbiornika samochodu 
• autopompa umoŜliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu 
- linii szybkiego natarcia 
- działka wodno - pianowego 



 INSTALACJA  WODNA 
• instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110  
• instalacja niskiego ciśnienia z autopompy - króciec 2x75 
• konstrukcja układu wodnego  powinna umoŜliwić jego całkowite odwodnienie  
• na wlocie ssawnym kolektora pompy, jest zamontowany element zabezpieczający przed 
przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych                                                                                           
W przedziale pracy autopompy  znajdują się na tablicy sterującej następujące 
urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: 
• manowakuometr 
• manometr niskiego ciśnienia 
• elektroniczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
• regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu-regulacja obrotów autopompy 
• wyłącznik silnika pojazdu 
 
 DZIAŁKO  WODNO  - PIANOWE 
• wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2/1/2“ 
• montaŜ działka wodno-pianowego o regulowanej wydajności od 800 do 1600 l/min, 
umieszczonego na dachu pojazdu  
• przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający 
 
 SZYBKIE  NATARCIE 
• wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym 
• montaŜ linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z węŜem o długości 40 mb z prądownicą 
i układem zwijania, przekładnią zębatą  z hamulcem i korbą 
 
MASZT OŚWIETLENIOWY – wysuwany pneumatycznie – prosty - sterowany góra-dół 
• najaśnice o mocy 2000 W 
 
INSTALACJA  ELEKTRYCZNA 
 
Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: 
•wymiana instalacji elektrycznej na 24 V 
• wyposaŜenie w urządzenia sygnalizacyjno - oświetleniowe, akustyczne i świetlne 
• z przodu pojazdu na dachu kabiny- belka sygnalizacyjna – zespolona z moŜliwością podawania 
komunikatów słownych 
• pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska z tyłu pojazdu 
• pojazd wyposaŜony w dodatkowy sygnał  pneumatyczny włączany z miejsca kierowcy 
• montaŜ panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem 
• instalacja elektryczna wyposaŜona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z 
wyjątkiem ,tych które wymagają stałego zasilania 
• pojazd wyposaŜony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego  
• skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposaŜone w oświetlenie typ LED 
• pojazd  posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w 
warunkach słabej widoczności oraz dachu samochodu 
• pojazd wyposaŜony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 
• montaŜ lamp odblaskowych bocznych, 
• montaŜ lampy szperacz – dwulampowej z niezaleŜnym podłączeniem 
• montaŜ osiatkowania na lampy sygnalizacyjne 
• montaŜ dodatkowego głośnika do radiostacji, w przedziale pracy autopompy 
• montaŜ 2 lamp pulsacyjnych, niebieskich z generatorem na osłonie rurowej 



• wykorzystanie istniejącego niezaleŜnego ogrzewania w kabinie zespolonej 
 
 LAKIEROWANIE 
• nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
• kolorystyka: elementy podwozia – czarne 
• błotniki i zderzaki – białe 
• kabina, zabudowa- RAL 3000 
• konserwacja podwozia 
• napisy na samochodzie (w tym oznaczenie jednostki) 
 
PRACE  UZUPEŁNIAJĄCE  PRZY  PODWOZIU 
• regeneracja resorów  tył  
• przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu 
• przestawienie zbiorników powietrza 
• przeniesienie akumulatorów pod zabudowę w miejsce zlikwidowanego zbiornika  
• przegląd i naprawa układu hamulcowego 
• przegląd i naprawa układu pneumatycznego 
• przegląd układu napędowego 
• przegląd przedniego zawieszenia  
• badanie techniczne pojazdu po zabudowie poŜarniczej 

 
Oferowany pojazd spełnia wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów powiązanych 
odnoszących się do pojazdów straŜy poŜarnej. 
Pojazd przyjedzie do Zamawiającego o własnych siłach (na kołach).   
Zobowiązujemy się do odbioru pojazdu Star 266 od OSP Mienia, 05-319 Cegłów, Mienia 33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                           ............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 



 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 

Załącznik nr 3  
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 
 

 
 
 
 
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości 
Mienia i części miejscowości Cegłów, oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą 
reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi 
odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie 
skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 
- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie 



za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego  

 

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

 

 

........................., dn. .........................                                                                   ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Załącznik nr 4  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 
22 UST. 1 USTAWY PZP 

 
 
 
 
 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu 1 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na karosację samochodu poŜarniczego typu GBA na podwoziu Star 266 

dla OSP Mienia, oświadczam/my, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia. 

 

 

 

........................., dn. .........................                                   ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 

                                                           
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu. 



Załącznik nr 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

       

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw potwierdzających spełnianie warunku wiedzy i 
doświadczenia . 

 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

 
Lp. 

Nazwa zadania 
(zamówienia) 

Całkowita 
wartość brutto 
zamówienia 

 
w PLN 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

1. NaleŜy przedstawić wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw w zakresie 
niezbędnym wykazania spełniania warunku w postępowaniu, z  podaniem  ich wartości, odbiorców 
oraz daty wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały 
wykonane naleŜycie. 

2. W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego 
posiadania doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do 
oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umoŜliwiających 
wykonanie zamówienia - tj. doświadczenia. 

 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                         
                                                                                     ............................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 6 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

List podmiotów nale Ŝących do tej samej grupy kapitałowej* 
Informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie nale Ŝy do grupy kapitałowej* 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na karosację samochodu poŜarniczego typu GBA na 
podwoziu Star 266 dla OSP Mienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) 
 
 
1. składamy list ę podmiotów z którymi nale Ŝymy do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo za mówie ń publicznych  
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
   
   

 
 
 
 
 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                         ............................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

2. Informujemy, Ŝe nie nale Ŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych  

 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                        ............................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
* naleŜy wypełni ć pkt. 1 lub 2  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 7 
 
 
 
 
 

Logo Gminy Cegłów 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


