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          Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 na dostawę  

Tryb podstawowy bez negocjacji 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu 
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I. Informacja o postępowaniu 

Zamawiający 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu 

44-213 Rybnik, ul. Szewczyka 28 

ogłasza postępowanie o wartości mniejszej niż próg unijny,  

w trybie podstawowym, bez negocjacji: 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kamieniu 

Znak postępowania: TP.1.2021 

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 

Finansowanie zamówienia  

Zamówienie to jest finansowane z budżetu Miasta Rybnika, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacja z KSRG. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 950.000,00 zł brutto. 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiający” Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu 

„Postępowanie” postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej specyfikacji. 

„SWZ” niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych.  

„Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego 

przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II 

SWZ. 

 „Wykonawca” osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku 

wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 

dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się 
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o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę  

w sprawie zamówienia publicznego. 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna  

w Kamieniu, 44-213 Rybnik, ul. Szewczyka; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej 

„ustawa Pzp”; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą 

przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku 

dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w 

wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku 

dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień 

publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane 

przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano 

dofinansowanie; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   
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6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

* Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
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ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

II. Zamawiający (nazwa i adres oraz inne dane teleinformatyczne) 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu 

44-213 Rybnik, ul. Szewczyka 28 

Numer tel.: 503862356 

Adres poczty elektronicznej: ospkamien@op.pl 

Adres skrytki ePuap: /247300/skrytka, nazwa: Urząd Miasta Rybnika 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

III. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane  

na stronie internetowej: http://ospkamien.pl/ 

IV. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.). 

V. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

VI. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Kamieniu. Przedmiot 

zamówienia obejmuje Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 4 do SWZ (Minimalne wymagania Zamawiającego dla średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Kamień).  

mailto:ospkamien@op.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne 

i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Zamawiający informuje, że:  

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

2) Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części, tym 

samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  

o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. Uzasadnienie braku podziału zamówienia 

na części: brak możliwości podziału zadania ze względów technologicznych  

i organizacyjnych,  

3) nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej, 

4) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV:  

34144210-3 - Wozy strażackie  

Dodatkowy kod CPV:  

34114000-9 - Pojazdy specjalne  

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 

podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) 

wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę 

podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt w załączniku nr 1 

do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia 

przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub 

inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość 

zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
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kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  

w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą  

a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

VII. Termin wykonania zamówienia: 100 dni od daty zawarcia umowy. 

VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku  

nr 3 do SWZ. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu   

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

X. Podstawy wykluczenia 

1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 
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wyklucza się, Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  

o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub  

w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania 

lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,  

o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1; 



 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu, 44-213 Rybnik, ul. Szewczyka 28 

Strona 9 z 42 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,  

w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
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spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio  

z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów.  

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 

w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. W celu skorzystania z zapisów pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest  

do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za 

wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3. 

XI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które 

należy złożyć wraz z ofertą. 

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza 

oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,  

w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu 

oferty. 

2. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.  
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3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych 

dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów. 

4. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji: 

1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz  

z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu  

z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  

i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej ospkamien@op.pl  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto 

na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, 

zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie 

korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w 

Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu 

przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

„Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku 

przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz 

informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie 

potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację  

z serwera pocztowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania  jako 

załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na 

Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze 

strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych 

niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować 

się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ospkamien@op.pl  

9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe 

odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych 

odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email 

ospkamien@op.pl 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań 

dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 

1. Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny 

wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. 

2. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych. 

3. Pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 20 MB. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres 

poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 

wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SWZ, sposobem 

przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) 

na adres ospkamien@op.pl 

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

 Dominik Spendel. 

XV. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wadium. 

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Inne dokumenty lub 
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oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 

na język polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika,  

iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie  

z określoną reprezentacją. 

2. Formularz oferty oraz oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI, należy złożyć 

w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

3. Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się 

także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego 

uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem  

w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy  

z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie 

pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwo, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych. 

5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4 niniejszego 

rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 

tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

6. W przypadku, gdy inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez 

upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca), przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

lub inne dokumenty, zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.  

8. Formularz oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami, które należy złożyć wraz 

z ofertą należy zaszyfrować. 

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć 

folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip. 

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze 

względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
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utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 

18 ust. 3 ustawy. 

12. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XVII. Wyjaśnianie treści SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,  

o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa  

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania 

źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zmiany w treści SWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. Odpowiedzi na pytania oraz 

zmiany stanowią integralną treść SWZ. 
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2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub 

wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą 

treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający informuje Wykonawców  

o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 

udostępniona SWZ oraz zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

XVIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik 

nr 1 do SWZ). 

2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia opisane w SWZ. W cenie mają być ujęte koszty przeszkolenia  

w zakresie obsługi pojazdu będącego przedmiotem zamówienia. Cena oferty 

musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia wynikające bezpośrednio z SWZ, opisu przedmiotu zamówienia 

oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia a niewymienionych w dokumentach, których wykonanie jest 

konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 

6. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich liczbowo. 

7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy 

niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN. 

XIX. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.  
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2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r., do godz.: 09:00. 

Adres skrytki ePuap: /247300/skrytka, nazwa: Urząd Miasta Rybnika. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany 

i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy po 

przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. 

Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy 

ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

XX. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2021 r., o godz.: 10:00 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania: http://ospkamien.pl/ informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XXI. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 25 września 2021 r. Bieg terminu 

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

ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem 

http://ospkamien.pl/
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terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub 

innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na 

wybór jego oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Kryterium I: Cena (C) – 60 pkt 

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie  

z poniższym wzorem:  

 Cmax- Co 

-----------------------------  x 60 pkt = liczba punktów dla danej oferty 

 Cmax - Cmin 

gdzie: 

Cmax – cena maksymalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cmin – cena minimalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Co – cena ocenianej oferty 

W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta 

niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający przyzna ofercie w kryterium cena  

60 pkt. 
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W kryterium II gwarancja na pojazd (G) pod uwagę będzie brany zaoferowany 

okres gwarancji na pojazd. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych 

ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

 G o – G min    
-------------------------  x  20 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty 

G max – G min 

G o  gwarancja oferty ocenianej 

G min gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego (24 miesiące) 

G max gwarancja maksymalna punktowana przez Zamawiającego  

(60 miesięcy)   

Minimalny okres gwarancji na pojazd, nie może być krótszy niż 24 miesiące  

(w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Maksymalna liczba punktów zostanie 

przyznana za zaoferowanie 60 miesięcznej gwarancji. Jeżeli Wykonawca 

zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia 

punktów przyjmie 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych 

miesiącach, Zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin  

w dół do pełnych miesięcy (np. przy zaoferowanym terminie 36,5 miesiąca  

do obliczenia punktów przyjętych będzie 36 miesięcy). 

 W kryterium III termin realizacji zamówienia (T) liczba przyznanych punktów 

dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:  

    T max – T o    
-------------------------  x  20 pkt   =   liczba punktów dla danej oferty 
  T max – T min 

gdzie: 

To – termin oferty ocenianej  

Tmin – minimalny termin punktowany przez Zamawiającego (70 dni) 

Tmax – maksymalny termin punktowany przez Zamawiającego (90 dni) 

Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni  

(w przypadku zaoferowania dłuższego terminu, oferta zostanie odrzucona 

zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie niezgodna  

z warunkami zamówienia). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji 

zamówienia krótszy niż 70 dni, Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie  

70 dni. 
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2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca 

sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.  

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 

liczbę punktów S obliczonych wg wzorów opisanych w pkt 1. Oceny dokonywać 

będą członkowie komisji przetargowej. 

6. Każda oferta nieodrzucona złożona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych  

w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G+T. 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy 

oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście 

oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając  

o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą 

liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych  

w niniejszej SWZ). 

9. Zamawiający uzna, że cena podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo 

bez względu na sposób jej obliczenia. 

Jawność postępowania. 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, 

że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (z wyjątkiem informacji, 

które mają charakter poufny).  

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia  

w sytuacjach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania 
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Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona  

o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej 

szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej  

(art. 505 – 590 ustawy Pzp). 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  

o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą  
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający by obowiązany na podstawie ustawy. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 

zaufanym. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę 

wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

Rybnik, dnia 19 sierpnia 2021 r. 

Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

- Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 

Załącznik nr 3 

- Minimalne wymagania Zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Kamień -  Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu 
 

44-213 Rybnik, ul. Szewczyka 28  

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu 

Wykonawca: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

działając w imieniu i na rzecz: 

(pena nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Adres:.............................................................................................................  

Kraj: ............................  

REGON: ..............................  

NIP: .............................  

tel.: ......................................  

adres skrzynki ePUAP: ...............................  

adres e-mail: ........................... (na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję X)  

Mikroprzedsiębiorstwo:          

Małe przedsiębiorstwo:           

Średnie przedsiębiorstwo:           

Jednoosobowa działalność gospodarcza:       

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:      

Inny rodzaj:            

 (*) – zaznaczyć właściwe X 

 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla 

każdego podmiotu osobno.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.  
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Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem 

ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EURO. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

warunków zamówienia za cenę brutto ............................................ zł., 

w tym uwzględniono podatek VAT. 

Producent, model, typ i model podwozia oraz rok produkcji i moc silnika 

oferowanego pojazdu: ………………………………………………………………. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach 

przedstawionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 

wskazany w SWZ. 

3. Oświadczam, że  

1) zapoznałem się ze SWZ i akceptuję wszystkie warunki w niej zawarte, 

2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty, 

3) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do …….... dni od daty 

zawarcia umowy, 

4) udzielam gwarancji na pojazd ……………………..............................,  

      (ilość miesięcy) 

5) dysponujemy minimum jednym punktem serwisowym podwozia ………….…… 

(należy podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego), 

6) dysponujemy minimum jednym punktem serwisowym nadwozia ………….…… 

(należy podać adres serwisu nadwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego), 

7)  przedmiot zamówienia wykonam (zaznaczyć właściwe X): 

 sam 

 z udziałem podwykonawców 

8) podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia: 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe 

zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy) 

9) zapoznałem się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi  
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w załączniku nr 3 do SWZ, 

10) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

4. Potwierdzam, iż nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

5. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do: 

1) podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: …………… 

           (imię i nazwisko) 

6. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 

mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania. 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji nazwa pliku  

   

   

Wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

……………………………………………………………………………………………… 

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca nie wypełnia pkt 6 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM 

ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB ELEKTRONICZNYM 

PODPISEM OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY UPRAWNIONE DO 

REPREZENTOWANIA WYKONAWCY I PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU WRAZ Z 

DOKUMENTEM (-AMI) POTWIERDZAJĄCYMI PRAWO DO REPREZENTACJI 

WYKONAWCY PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY PODPISUJĄCE OFERTĘ 
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Załącznik nr 2 do SWZ: 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 

Nr postępowania: TP.1.2021 

Nazwa postępowania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu 

ul. Szewczyka 28, 44-213 Rybnik 

Wykonawca: 

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

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

W celu potwierdzenia, umocowana do reprezentowania wskazuję, że dokumenty 

znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć): 

 * https://prod.ceidg.gov.pl      * https://ems.ms.gov.pl     * inne: ………………. 

i można je uzyskać po wpisaniu następujących danych ………………...….…………… 

(*) – zaznaczyć właściwe X 
 

 

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania: 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy.  

 Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art ...... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:……………………………………………………………………………… 

* wskazać jeżeli dotyczy 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM 

ELEKTRONICZNYM LUB ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM LUB 

ELEKTRONICZNYM PODPISEM OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY 

UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA. 

Niniejsze „oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” składa 

Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 1 

                                                 

1 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych  
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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 

Załącznik nr 3  

Umowa Nr 

zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Kamieniu, 44-213 Rybnik, ul. Szewczyka 28, którego reprezentuje:  

.................................................................................., 

a Wykonawcą którym jest: ............................................................................................,  

(nazwa firmy, forma prawna, adres)  

reprezentowanym przez :....................................................., 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym, bez negocjacji. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. 

2. Zakres dostawy szczegółowo określony jest w ofercie oraz w specyfikacji 

warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 

zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej 

jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych 

terminów przy zachowaniu należytej staranności. 

3) Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi 

dostarczonego samochodu osoby wskazane przez Zamawiającego. Szkolenie  

z zakresu podstawowej obsługi samochodu pożarniczego nastąpi w terminie 

odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, praw 

osób trzecich, nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie, a także 

nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu. 

2. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 

3. W toku wykonywania zamówienia Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia 

nieistotnych zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących 

skutków finansowych. 
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§ 4 

Termin wykonania przedmiotu umowy ….. (zgodnie z ofertą). 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ryczałtowe, które wynosi brutto ........ zł (słownie: ...), w tym podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą końcową. Podstawą 

wystawienia faktury (z wyszczególnieniem na cenę netto, cenę brutto, stawkę 

podatku VAT, kwotę podatku VAT) będzie protokół odbioru przedmiotu umowy 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

4. Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez 

Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego 

podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzającego odbiór 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielonej płatności w przypadku, gdy 

Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy 

Prawo bankowe. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie  

na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie  

z ust. 6. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacji podatkowej NIP: …………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 642-273-6465. 

§ 7 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część 

zamówienia. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 

zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie 

nieprzewidzianym w ofercie. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, 

poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 

umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

§ 8 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  

za wykonanie umowy. 

§ 9 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

§ 10 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania 

przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  

z dwudniowym wyprzedzeniem. 

2. Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy 

następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………... 

2) ze strony Wykonawcy: ...................................... 

2. W miejscu odbioru nastąpi odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu umowy, 

polegający na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, stwierdzeniu braku 

uszkodzeń mechanicznych i poprawności działania na podstawie protokołu 

odbioru ilościowo-jakościowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed odbiorem przewidziane 

w przepisach próby i sprawdzenia przedmiotu umowy. 

4. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności 

wyposażenia, poprawności wykonania i funkcjonowania samochodu, zabudowy  

i wyposażenia. 

5. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz 

 z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy (w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcję obsługi, świadectwa 

jakości, atesty, dopuszczenia, książkę pojazdu, świadectwo homologacji, 

gwarancję). 
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6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie dwóch dni 

od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do 

odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w siedzibie 

Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający 

odmówi odbioru do czasu usunięcia wady, jeżeli zaś wady nie nadają się  

do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za ten przedmiot 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

9. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru (określające stan techniczny pojazdu, ewentualne 

wady, i deklarowany przez Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpisują 

przedstawiciele obu Stron. 

10. Zamawiający zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy 

z siedziby Wykonawcy. 

11. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym bakiem paliwa. 

12. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie 

korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia pojazdu. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu 

określonego w § 4, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia 

obowiązku, wynikającego z § 12, dla którego oznaczono termin jego 

wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy kolejny dzień, 

licząc od dnia upływu terminu na jego wykonanie, ale nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia umownego. 

2. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego. 
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3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad (usterek, 

awarii). 

2. Wykonawca udziela …… (zgodnie z ofertą) miesięcznej gwarancji na pojazd, 

licząc od daty podpisania protokołu obioru, przy czym uprawnienia z tytułu 

rękojmi nie zostają wyłączone. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze 

przedmiotu umowy. 

5. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego 

serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest 

to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca. 

6. Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji 

zgodnie z gwarancja ich producenta. 

7. W okresie gwarancji naprawy nadwozia i podwozia będą świadczone bezpłatnie 

przez Wykonawcę, Serwis Wykonawcy lub Autoryzowany Serwis Producenta 

Podwozia. 

8. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 

zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne 

wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w terminie 

obowiązywania gwarancji. 

9. Czas reakcji na zgłoszenie wady (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia 

wady poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe 

rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia 

wady (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

10. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem). 

W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych 

termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni kalendarzowych, chyba że Strony  
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w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią 

dłuższy czas naprawy. 

11. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony 

od zgłoszenia do usunięcia wady. 

12. W przypadku trzykrotnej wady tego samego elementu Wykonawca zobowiązany 

jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je  

w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze 

naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 

przysługujące mu na podstawie umowy. 

14. Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt 

Wykonawcy w przypadku: 

1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 

2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

dokonanego w terminie usunięcia wad, 

3) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa 

w pkt 2. 

15. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne. 

16. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków 

eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

§ 13 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej 

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

§ 14 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 15 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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Minimalne wymagania Zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Kamień -  Załącznik nr 4 

Lp. Minimalne wymagania Zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 

1 Podwozie z kabiną:                                                                        

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu. 
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: 

- ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (tj. Dz. U. z  2016 r., poz. 2022),z póżn. Zmianami, 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia  
1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tj. Dz.U. Z 2017 r, poz. 450), 

- norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. 

1.2 Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 
1002 z późn. zm.) 

1.3 Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z  odrębnymi przepisami 
krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta 
podwozia  wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. 
Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 
Świadectwo homologacji załączone do oferty. 

1.4. Podwozie samochodu kategorii pierwszej (miejski) 4x2 , z blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej. Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4100 
mm. 

1.5. Wymagana klasyfikacja pojazdu: M-1-6-3000-… 

1.6. Skrzynia biegów zautomatyzowana  o maksymalnie 10 przełożeniach. 

1.7. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej nie może przekraczać 16.000 kg. jednocześnie rozkład tej 
masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia 
bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%. 

1.8. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. 
- na dachu kabiny  belka sygnalizacyjna LED (tzw. niska),  
- z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne umieszczone w narożnikach górnych zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i boków pojazdu oraz dwie lampy 

sygnalizacyjne niebieskie w połowie wysokości zabudowy, 
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- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego i dwie z na 
rogach kabiny,  dodatkowo po jednej lampie niebieskiej na każdym boku zabudowy (w górnej części zabudowy, za kabiną pojazdu) 

- z tyłu pojazdu umieszczona fala świetlna LED koloru pomarańczowego, 
Modulator klasy FEDRERAL Signal Pa300 lub równoważny oraz minimum dwa głośniki min. 100 W każdy. 
Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem umieszczonym w kabinie  w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz 
dowódcy z możliwością włączenia za pomocą włącznika nożnego po stronie kierowcy. 
Lampy główne pojazdu oraz ostrzegawcze (z wyjątkiem belki na dachu)  zabezpieczone przed uszkodzeniem np. siatką z drutu. 

1.9. Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo- cyfrowy.  
Radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej 
załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności 
radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Rad iotelefon  
z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z wykazem kanałów 
dostarczonych przez Zamawiającego. Dodatkowo ładowarki (2szt.) do radiotelefonów nasobnych. 

1.10. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Dodatkowo pod lusterkami 
zamontowane światła białe uruchamiane po włączeniu biegu wstecznego.  Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym 
wyświetlaczem zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy.   

1.11. Pojazd wyposażony dodatkowo w: 
- światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu, 
- światła przeciwmgielne zabudowane fabrycznie w zderzaku, nie wystające poza jego obrys. 

1.12. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 350 KM spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu 
drogowym - min. Euro 6. 
Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1500 Nm. 
Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym 
dokumentem producenta podwozia, załączonym do oferty. 
W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy 
zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. 

1.13. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3000 mm. 
Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia  z zachowaniem ergonomii. 

1.14. Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, 
w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). 
Kabina wyposażona w: 
- fabryczny układ klimatyzacji, 
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 
- mocowanie na aparaty powietrzne umożliwiające: 
 jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, 
 odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w 

czasie hamowania pojazdu), 
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- uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, 
- w kabinie, przed siedzeniem dla załogi umieszczona szafka na sprzęt podręczny, 
- dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, siedzisko dzielone na dwie części 
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
- lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, 
- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie, 
- lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie, 
- szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, 
- zewnętrza osłona przeciwsłoneczna z przodu kabiny, 
- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, 
- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, 
- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, 
- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, 
- 4 gniazda USB (min. dwa poza głównym wyłącznikiem prądu)  
- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją  wysokości, odległości i pochylenia oparcia, 
- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa  i zagłówki, 
- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, 
Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy 
drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. Centralny zamek. 

1.15. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność akumulatorów(min. 180 
Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 

1.16. Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych 
(z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.  

1.17. W pojeździe wbudowany autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z sieci 230V + zewnętrzne zintegrowane złącze prądu i 
powietrza odłączające się automatycznie w momencie włączenia zapłonu, długość przewodu z wtyczką 4 m. 

1.18. Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła. 

1.19. Kolorystyka: 
- nadwozie - RAL 3000, 
- pokrywa silnika - czerwona lub w odcieniach szarości, 
- błotniki, zderzaki – białe RAL 9010, 
- drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, 
- podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). 

1.20. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi 
być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. 

1.21. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami 
podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, wyprowadzony w prawo. 

1.22. Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. 
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1.23. Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej 
lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć 
wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, 
przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 200 dm3. Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue usytuowany poza zabudową (nie może 
zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych).   

1.24. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechyłów 
zamontowane na obu osiach. 

1.25. Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. 

1.26. Ogumienie z bieżnikiem szosowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej 
koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. 

1.27. Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. 

1.28. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką 
wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak 
i ściskającą. 

1.29. Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające 
wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód przy najmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka 
samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. 

2 Zabudowa pożarnicza:                                                             

2.1. Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (aluminium, stal nierdzewna), dopuszcza się elementy wykończeniowe 
wykonane z materiałów kompozytowych. Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym 
odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. 

2.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa 
drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na 
dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Na 
dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny. 

2.3. Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynie muszą posiadać oświetlenie 
LED. 

2.4. Powierzchnie platform i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 

2.5. Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z 
materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia 
żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem  wymagań ergonomii. 

2.6. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone  w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w 
technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. 

2.7. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu (3 szt. na stronę oraz pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi kabiny) 
zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego i skrzyni dachowej.  

2.8. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed 
całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 
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2.9. Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać 
oznakowanie ostrzegawcze. 
Tylne narożniki zabudowy zabezpieczone narożnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej lub aluminium. 

2.10. Dodatkowo pojazd wyposażony w min. 4 szt. wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne) oraz sprzęt burzący. Miejsce 
montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. Dodatkowo pojemnik na sorbent ze stali nierdzewnej min. 20 kg. 

2.11. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była 
możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektron icznym 
ekranem dotykowym). 

2.12. Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich  wnętrza. 

2.13. Zbiornik wody o pojemności 3 m3 (±3%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające 
jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w 
falochrony i posiadać właz rewizyjny. 

2.14. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie 
zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z 
dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. 

2.15. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 

2.16. Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 
1200 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m. Minimalna wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 450 dm3/min 
przy ciśnieniu 4 MPa. 

2.17. Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy 
zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w 
pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. 

2.18. Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową 
o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym  i rozproszonym. Zwijadło zamontowane z tyłu w przedziale 
autopompy. 

2.19. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany 
hamulec bębna. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. 

2.20. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 
- dwóch nasad tłocznych 75, 
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 
- instalacji zraszaczowej. 

2.21. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 

2.22. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. 
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 

2.23. Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- 
sterownicze: 
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- urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, 
- wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, 
- włącznik autopompy, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, 
- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. 

Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. 
Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania 
dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być  
oznaczone  znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich 
zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. 
W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: 
- wskaźnik niskiego ciśnienia, 
- wskaźnik wysokiego ciśnienia, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 

2.25. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z 
hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór 
zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

2.26. Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń min. 3% i 6% (tolerancja ± 
0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. 

2.27. Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 
modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). 

2.28. Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie. 

2.29. Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie 
zabezpieczający układ wodno-pianowy przed  zamarzaniem  w temperaturze do „- 25ºC”. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne 
kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia  w okresie letnim 
(zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do 
miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). 

2.30. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno 
przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 

2.31. Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed 
przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. 

2.32. Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 350W. Maszt 
wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu.  Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. 
Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 m. 
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Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas 
ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory 
nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. 
Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W 
kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. 

2.33. 
 

Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 30m. 
Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłona kompozytowa. 

2.34 W jednej ze skrytek umieszczone wyposażenie sanitarne w postaci zbiornika na wodę (min.10l) z kranem, pojemnika na mydło i ręczniki 
papierowe oraz przewodu pneumatycznego. 

2.35. W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika 
pojazdu. 

3 Dodatkowe wymagania: 

3.1. Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę): min. 24 miesiące  

3.2. Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego 

3.3. Instrukcja obsługi pojazdu oraz systemów wyposażenia. 

3.4. Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki 
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo na tylnej ścianie pojazdu naklejka tzw. „ tunel ratunkowy” 

3.5 Pojazd musi posiadać oznakowanie promocyjne: 
1) Herb i napis Miasto Rybnik ( do pobrania https://siw.rybnik.eu/#manual ) 
Oklejenie drzwi kierowcy i dowódcy lewych i prawych (wg projektu poglądowego oraz SIW  
UM Rybnik zostanie przesłany do Wykonawcy po podpisaniu umowy)   materiał: biała folia  
wylewna o wysokiej trwałości , cięta ploterowo. 
2) Napis "OSP Kamień" (3 szt.)   - rolety pojazdu lewa , prawa oraz tylna. (wg projektu  
poglądowego oraz SIW UM Rybnik zostanie przesłany  do Wykonawcy po podpisaniu umowy) 
 materiał: czerwona folia wylewna o wysokiej trwałości , cięta ploterowo. 
3) Naklejka informacyjna współfinansowanie ze środków Miasta Rybnika ( 3 szt.) 
       - format (szerokość nie mniejsza niż 40 cm) - na drzwiach załogi L i P strona - poniżej     
       klamki - narożnik, 
       - oraz tylna część pojazdu pod numerem operacyjnym.  materiał: folia o wysokiej trwałości  
       Napis: „Zakup współfinansowany ze środków Miasta Rybnika”,  

3.6 Pojazd należy oznakować 2 umieszczonymi obok siebie naklejkami formatu minimum A4, zawierającymi: 
 Jedna - logotyp NFOŚiGW wraz z informacją o źródle dofinansowania o treści „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – do pobrania tu: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/  
 Druga - logotyp WFOŚiGW w Katowicach wraz z informacją o źródle dofinansowania o treści „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” – do pobrania tu: https://www.wfosigw.katowice.pl/oznakowanie-na-
skroty.html  
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