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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ) 

 
ROZDZIAŁ I.  INFORMACJE WSTĘPNE 
          

1. Zamawiający: 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie   
Adres: ul. Radzikowo Stare 
09-151 Stare Radzikowo, poczta Grodziec   
Regon: 130851600, NIP: 5671687274 

http://ospradzikowo.prv.pl 
e-mail: osp.stareradzikowo@gmail.com 
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, jest oznaczone znakiem: 

 
ZP/1/20 

 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.  
 
2.  Tryb postępowania 

2)  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej 
zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 euro.   

3)  W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają 
przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.  

 
3.   Informacje ogólne 

1)  Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 
kierować na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie, 09-151 Stare Radzikowo, poczta 
Grodziec.   

2)  Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem 
możliwości przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą poczty elektronicznej na 
adres e-mail: osp.stareradzikowo@gmail.com.  

1)  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2)  W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.  
3)  Środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotowego zakupu pochodzić będą z dotacji: 

- Gminy Czerwińsk Nad Wisłą, 
- Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- Województwa Mazowieckiego, 
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
- Funduszu Ubezpieczeń.  

4)  Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: Pan 
Dawid Tobiasz Lewandowski.  

 
ROZDZIAŁ II.  PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1.  Przedmiot zamówienia 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikowie Starym wraz ze sprzętem ratowniczo-
gaśniczym zamontowanym na stałe. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie  z 
postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy. 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 8-

10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 

8) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia 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 usług.  

9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

10) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - kod CPV:  
34114110-3 -  pojazdy ratownicze,  

34144210 -3 - wozy strażackie. 

2.  Wymagany termin wykonania zamówienia  
 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 

2020 roku. 

 
ROZDZIAŁ III.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1.  Informacje ogólne 

 
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. 
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. 

 
2.   Wymagania formalne dotyczące oferty 
 

1) Ofertę należy złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu 
bez pozostawienia śladów. 

2) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim. 
3) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski.  
4) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, a pobranych samodzielnie przez zamawiającego, wykonawca na wezwanie zamawiającego 
przedstawi tłumaczenia niniejszych dokumentów.  

5) Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez wykonawcę (podpis i pieczątka imienna lub 
czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana strona) stanowiące 
oświadczenia wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być 
podpisane przez wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 

6) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia. 

7) Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę 
wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony of erty powinny być spięte lub zszyte w sposób 
zabezpieczający przed jej dekompletacją. 
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8) W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, nie później niż w terminie składania 
ofert, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane. Informacje  te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale 
ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 
nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
W przypadku dokonania zastrzeżenia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie 
podstaw faktycznych i prawnych zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa określonych informacji. 
Niezałączenie uzasadnienia będzie świadczyło o nieodpowiednim zastrzeżeniu tajemnicy 
przedsiębiorstwa, co skutkować będzie odtajnieniem zastrzeżonych elementów oferty. 

 
3.   Zawartość merytoryczna oferty 

 
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia) w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i zawierać cenę ofertową wykonania zamówienia z 
uwzględnieniem warunków wykonania przedmiotu zamówienia, określonych w projekcie umowy 
(Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Jednocześnie cena ofertowa powinna 
być wyliczona w sposób określony w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Do oferty należy dołączyć Opis oferowanego samochodu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 
do siwz, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 siwz.  

 
4.   Sposób opakowania i dostarczenia oferty 
 

1) Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym                  i 
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). 

2)  Opakowanie powinno być zaadresowane na adres: 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie 
ul. Roguszyn 13A 

09-150 Czerwińsk nad Wisłą  
 

z dopiskiem: 
„OFERTA DO PRZETARGU 

na  zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Starym Radzikowie” 

numer zamówienia ZP/1/20 
 

Nie otwierać przed dniem: 15 lipca  2020 r. godz. 20.00. 
 

3)  Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy składającego 
daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).  

4)  Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do składania       ofert 
są skuteczne, przy czym:   
a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 
opatrzyć napisem „ZMIANA”; 

b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co 
oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć 
napisem „WYCOFANIE”. 
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ROZDZIAŁ IV. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
1. Brak podstaw do wykluczenia. 
 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
2.1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji na stronie internetowej, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której należą inni 
wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

2.3 Wszystkie dokumenty i oświadczenia (za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, które 
składane jest tylko w oryginale) muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą 
(każda zapisana strona). 

2.4 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,  gdy 
przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

2.5 Zamawiający w tym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą na podstawie art. 24 aa ustawy. 
2.6 Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o udzielenie  

zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać wykonawców  do  
złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  
aktualnych  oświadczeń  lub dokumentów. 

 
3. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 

 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty jako Załącznik Nr 1 opis oferowanego samochodu określający jego parametry, na 
formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, w którym wykonawca zobowiązany jest wskazać 
nazwę oferowanego modelu samochodu oraz sprzętu wraz z producentem, a także zobowiązany jest 
wskazać wymagane przez Zamawiającego parametry oraz określić, czy oferowany sprzęt spełnia 
wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
Ww. dokumentu zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta w ocenie zamawiającego 
została najwyżej oceniona w wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni. 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 
mowa w  Rozdziale IV ust. 2 pkt 2.1 i 2.2  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

 
ROZDZIAŁ V.   WADIUM 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15 lipca 2020 r. do 
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godz. 19.30. Niewniesienie wadium w tym terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
3. Wadium ustala się w wysokości: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).  
4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.  
5. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starym Radzikowie w Vistula Bank Spółdzielczy nr konta: 93 9011 0005 0260 0169 2000 
0010, z adnotacją Wadium – ZP/1/20 – Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie.  

6. Dowodem wniesienia wadium będzie kopia polecenia dokonania przelewu, przy czym  
w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym 
zamawiającego. Dowód ten należy dołączyć do oferty. 

7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, 
nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych 
w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej 
specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony 
wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał 
dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.) należy dołączyć do oferty w 
sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić 
w oddzielnej kopercie opisując ją Wadium – ZP/1/20 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie.  

8. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu 
Okręgowego w Warszawie, w przetargu nieograniczonym na „Zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie”, postępowanie nr 
ZP/1/20. 

9. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 
 
ROZDZIAŁ VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Ceny powinny zostać wyrażone cyfrowo i słownie. 
2. Ceny należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące 

realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości 
dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
zamówienia oraz uwzględniać warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy, 
stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę oferty ryzyko wynikające z przyjęcia ryczałtowego 
charakteru wynagrodzenia, tj. wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca w 
przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

5. Ceny za realizację przedmiotu zamówienia pozostaną niezmienne do końca trwania umowy.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i wskazania w  ust. 1 formularza ofertowego, 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do siwz, łącznej ceny z podatkiem VAT realizacji całego przedmiotu 
zamówienia w okresie trwania umowy, w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ VII.  TERMINY 
 
1. Termin związania ofertą 
 

1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.   
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
2.  Termin składania i otwarcia ofert 
 

1) Oferty należy składać w Roguszynie 13A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą,  w terminie do dnia 15 lipca 
2020 r. godz. 19.30 pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu 
na przyczyny opóźnienia. 
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2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina 
dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres zamawiającego, a nie data stempla pocztowego 
(nadania). 

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 20.00 w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starym Radzikowie mieszczącym się w Starym Radzikowie, przy ul. Radzikowo Stare  
w miejscowości Radzikowo Stare, 09-151 Radzikowo Stare, Gmina Czerwińsk nad Wisłą.  
 

ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
 
1. Kryteria oceny ofert 
 
1)  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.  
2) Kryteriami wyboru i oceny ofert są:  

a)  cena ofertowa (C) - waga kryterium 60 %,  
b)  okres udzielonej gwarancji na zabudowę pożarniczą (G) – waga kryterium 10%, 
c) pochodzenie elementów systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego od jednego 

producenta (E) – waga kryterium 30%. 
3) Ocena ofert w ramach kryteriów wskazanych w pkt 2, zostanie przeprowadzona na podstawie informacji 

wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

4) Punkty zostaną obliczone dla każdej oferty do wszystkich części wg poniższych wzorów: 
  

a) kryterium cena ofertowa (C) – waga kryterium 60%:  

 

Punkty w niniejszym kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru:  

 

 x 60% 
 

       Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert 
       Ci    – cena ofertowa badanej oferty 

60 % - waga kryterium – cena ofertowa 
W ramach przedmiotowego kryterium wykonawca otrzyma maksymalnie 60 pkt.  

 
b) okres gwarancji jakości na zabudowę pożarniczą (G) – waga kryterium 10%: 

  
Punkty w niniejszym kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru: 
 

 x 10% 
 

Gi         – okres gwarancji jakości na zabudowę pożarniczą, określonej w miesiącach wskazany w 
badanej ofercie 
Gmaxi – najdłuższy okres gwarancji jakości na zabudowę pożarniczą, określony w miesiącach, 
spośród wszystkich złożonych ofert 
10%     –  waga kryterium - okres gwarancji jakości na zabudowę pożarniczą 
  
Minimalny ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na zabudowę pożarniczą – 24 
miesiące (2 lata), maksymalny podlegający ocenie okres - 48 miesięcy (4 lata).  
W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny ustalony przez Zamawiającego okres 
gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, tj. 24 miesiące (2 lata), otrzyma w kryterium okres 
gwarancji jakości – 0 pkt.   
W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca udziela minimalnego wymaganego okresu gwarancji.   
 
W ramach przedmiotowego kryterium wykonawca otrzyma maksymalnie 10 pkt.  
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c) pochodzenie elementów systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego od jednego 

producenta (E) – waga kryterium 30%. 
 

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w 
Formularzu ofertowym wskaże poprzez zaznaczenie „tak”, iż wszystkie elementy systemu 
sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego (tj. wzmacniacz, dodatkowe urządzenie do 
wytwarzania tonów niskiej częstotliwości, głośniki), o których mowa w pkt 3.2 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia), który wykonawca oferuje pochodzą od jednego producenta. W przypadku 
zaznaczenia „nie” lub nie zaznaczenia wcale (zamawiający uzna, że wykonawca nie oferuje 
wszystkich elementów systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego od jednego 
producenta), wykonawca nie otrzyma punktów w przedmiotowym kryterium. 
 
Waga kryterium 30 % - pochodzenie elementów systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego 
dźwiękowego od jednego producenta 
 
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt.  

 
5)  Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) przyznanych za 

powyższe kryteria zgodnie z wzorem: 
C + G + E = P 

2.   Wybór oferty najkorzystniejszej  
 
Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
 
ROZDZIAŁ IX.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ X.  FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Udział w postępowaniu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami 

określonymi w art. 94 ustawy. 
3. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 
1)  terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

b) wstrzymania przez zamawiającego  wykonywania umowy z przyczyn niewynikających z 
okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania 
usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę), 

c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć 
mającego wpływ na prawidłowe wykonanie umowy, 

2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym zakresie 
i/lub we wskazany sposób.    

4.  W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, z powodów wymienionych w ust. 3 pkt 1, 
termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, 
lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie. 

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 
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ROZDZIAŁ XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu  zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do postępowań o wartości poniżej 
progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  
 
ROZDZIAŁ XII.  KLAUZULA INFORMACYJNA 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 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie 

jest Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie.  
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

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. 

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. 

 
Załączniki do SIWZ: 
 
1) Załącznik Nr 1 –   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  
2) Załącznik Nr 2 –   Formularz – oferta przetargowa;  
3) Załącznik Nr 3 –   Formularz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
4) Załącznik Nr 4 –   Formularz – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 
5) Załącznik Nr 5 –   Projekt umowy; 
6) Załącznik Nr 6 –  Opis oferowanego samochodu.   
                

 

 



Załącznik Nr 3 do 

SIWZ 

          Załącznik Nr 1 do 

umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikowie Starym wraz ze 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. 
 
 

 
L.P. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD 

 1 Wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód 

 

1.1. 

o Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu 

drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r., Nr 128 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi. 

o rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego 

lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) 

o Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów 

używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). 

o Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 

dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). 

o Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 

o Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. 

o Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2  

o Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. 

 1.2. Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej). 

 1.3. Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej). 

 2 Podwozie z kabiną 

 
2.1. 

Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg. 

 

 
2.2. 

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: 

o Kąt natarcia: min. 27 º, 
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o Kąt zejścia : min. 25º, 

o Prześwit pod osiami min. 300 mm, 

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm  

o Kąt rampowy : min. 24º. 

 
2.3. 

Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej 

pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 10 %. 

 

2.4. 

Układ napędowy pojazdu składa się z : 

o stałego napędu na wszystkie osie ,  

o skrzyni redukcyjnej, 

o możliwość blokady mechanizmów każdej osi , 

o zwolnice w piastach  

 
2.5. 

Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z  bieżnikiem uniwersalnym 

wielosezonowym. 

 

2.6. 

Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy 

Minimalna moc silnika: 210 kW. 

Minimalny moment obrotowy 1000 Nm 

Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. 

Mechaniczna skrzynia biegów z  maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny). 

Ponadto pojazd wyposażony w  

o hamulce tarczowe na wszystkich osiach. 

o system ABS. 

o zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej  

 

2.7. 

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w 

czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny 

załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. 

 

Kabina wyposażona minimum w: 

o indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, 

o poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, 

o skrzynkę na dokumenty operacyjne 

o elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kabiny, 

o lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, 

o lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, 

o zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną w górnej części kabiny, 
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o informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, 

o fabryczne radio  

o mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) umożliwiającym samodzielne ich zakładanie bez zdejmowania    ze stelaża. 

o siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - 

o wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, 

o fabryczna klimatyzacja, 

o immobiliser, 

o tempomat, 

o kamerę cofania 

o zamocowany na stałe radiotelefon przewoźny o specyfikacji minimum: zakres częstotliwości: 136-174MHz, moc wyjściowa: 5W – 25W, ilość kanałów: 1024, Liczba stref: 64 (każda 
maksymalnie 16 kanałów) oraz radiotelefony przenośne wraz z ładowarkami zamocowane na stałe o specyfikacji minimum: VHF: 136-174MHz, Moc: 1-5W VHF, tryb cyfrowy: 
TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy, Wyświetlacz: OLED, 256 kanałów (128 cyfrowych, 128 analogowych) 3 strefy, stopień ochrony: IP-54 – 4 sztuki,  

o antena zewnętrzna do radiotelefonu przewoźnego elastyczna, 
o umieszczona wizualna sygnalizacja otwarcia skrytek, podestów, podniesionego masztu oświetleniowego. 
o główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 
o sterowanie zraszaczami podwozia 
o zamocowane na stałe wraz z ładowarkami, dostarczone wraz z autem 4 latarek kątowych o parametrach minimum: dwie diody, jedna o wąskim snopie światła oraz druga 

świecąca szeroko pod nogi światłem rozproszonym, ruchoma głowica, wodo- i pyłoszczelność IP 67, moc światła 200lm 

o dodatkowo w tylnej części półka sprzętowa wykonana zgodnie z wymaganiami zamawiającego,  

 

2.8. 

Kolorystyka: 

o podwozie – czarne lub grafitowe,  

o błotniki i zderzaki – białe, 

o kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, 

o boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). 

o drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium 

o oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego 

o spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi  

 2.9. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC  do + 40º C. 

 2.10. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. 

 
2.11. 

Pojemność zbiornika paliwa  min. 150 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.  

Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki zlokalizowane wewnątrz zabudowy i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  

 
2.12. 

Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń-ucho posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem 

elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. 

 2.13. Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu. 

 2.14. Szekle/zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. 
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 2.15. Belka przeciw najazdowa wykonana z aluminium  

 3 Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza 

 

3.1. 

Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z  

o Oświetlenia ostrzegawczego  

o Sygnalizacji dźwiękowej 

o Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy 

o Systemu  ładowania pojazdu podczas postoju 

o Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) 

o Oświetlenia zewnętrznego 

o Oświetlenia wewnętrznego  

 

3.2. 

Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 

o belka  wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, cały przód zajęty przez panele LED, dodatkowo osłonięta osłoną lampa sygnalizacyjna niebieska 

wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie posiadająca funkcje oświetlenia pola 

pracy 

o cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. 

o dodatkowo dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w miejscu wskazanym przez zamawiającego 

o po jednej lampie sygnalizacyjnej na bokach zabudowy, umieszczone w jej górnej części z tyłu 

o urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z jednym głośnikiem o mocy min. 200W lub wraz z dwoma 

głośnikami o łącznej mocy 200W (2x100W) zamontowanymi na belce z halogenami z przodu pojazdu. Współpracujące z urządzeniem do wytwarzania tonów niskiej częstotliwości. Miejsce 

zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. 

o dodatkowe urządzenie do wytwarzania tonów niskiej częstotliwości o mocy 200W, głośniki zamontowane od dołu płyty wyciągarki,  

o zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów. 

o sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. 

o 4 sztuki halogenów dalekosiężnych montowanych na dodatkowej belce z przodu pojazdu 

o szperacz 

o dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy, skierowany na przód pojazdu, o natężeniu min. 125 dB z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. 

 
3.3. 

Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany bezpośrednio przy akumulatorach. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 170 ah musi 

zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 

 

3.4. 

Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów 

prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia 

samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m 

 
3.5. 

Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie 

odłączającym zasilanie ładowarek  przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. 
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3.6. 

Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w 

odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy maja być w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką. Dodatkowe gniazdo szperacza przedniego umieszczone w kabinie. 

 
3.7. 

Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik 

oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji.  

 4. Zabudowa pożarnicza: 

 4.1. Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy. 

 

4.2. 

Zabudowa samonośna w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału.  

Wewnętrza cześć zabudowy wykończona blachą aluminiową, wewnętrznie anodowaną, a zewnętrznie lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, 

wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.  

 

4.3. 

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie 

zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. Nośność 

maksymalna 280 kg. 

 
4.4. 

Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca 

wchodzenie oraz pełen stopień. 

 

4.5. 

Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg i wykonane jako antypoślizgowe. 

Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki.  Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za 

pomocą żaluzji. Oklejone folią odblaskową. Wyposażone w lampy ostrzegawcze zapalające się w momencie otwarcia podestu.  

 
4.6. 

Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- 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 (bar-lock), wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie.  

 

4.7. 

Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsza modyfikacje przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane 

z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w 

położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Montaż według ustaleń i wskazówek Zamawiającego.  

 
4.8. 

Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, wykonany w formie przelotowej, dostępny od strony dowódcy z zamontowanym pionowym panelem na sprzęt burzący. Przedział wyposażony 

w mocowanie deski ratowniczej z dostępem od strony kierowcy.  

 

4.9. 

Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu 

o min. średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji  90% szerokości skrytki)  
o Motopompy  
o Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego 
 

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem 

z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.  

 

*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2. 
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4.10. 

Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk W52 / 8 sztuk W75 / 4 sztuki W25).  Nie dopuszcza się by w 

jednej skrytce było mniej niż 8 mocowań.  

 

4.11. 

Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na  : 

o Stojak hydrantowy 
o Gaśnice  
o Klucz hydrantowy  

 
4.12. 

Zabudowa powinna posiadać pięć plastikowych skrzynek o pojemności pojemność 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca, oraz skrzynkę wykonaną z aluminium 

lub stali nierdzewnej z uchwytem oraz wieczkiem na łańcuchy śniegowe wewnątrz zabudowy. 

 
4.13. 

Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik wykonany z aluminium o pojemności 60 dm3 z wiekiem przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w dolnej części 

pojazdu dla łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.  

 4.14. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 

 4.15. Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 

 4,16. Pojazd wyposażony w 2 przetwornice, jedna zamontowana w kabinie o mocy min. 2000W pracy ciągłej, druga zamontowana na zabudowie, min. 2000W pracy ciągłej, 

 4.17. Oświetlenie pola pracy włączane przy wstecznym biegu 

4.18. Pachołki gumowe, 8 sztuk, zamontowane na zewnątrz pojazdu z tyłu zabudowy po lewej stronie 

 5. Układ wodno-pianowy 

 

5.1. 

Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z : 

o Zbiornika środków gaśniczych 
o Autopompy 
o Dozownika środka pianotwórczego 
o Zwijadła szybkiego natarcia 
o Działka wodno-pianowe 
o Systemu zraszania podwozia 

 

5.2. 

Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem 

zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: 

o posiadać właz rewizyjny, 
o pojemność  min. 3000 l (+/-1%), 
o spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, 
o posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, 
o konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu 
o umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, 
o posiadać nasadę 1xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu,  z zaworem kulowym.  

 

5.3. 

Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: 

o powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, 
o powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, 
o napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady.  
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5.4. 

Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: 

o min. 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, 
o min.  410 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.  
 

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania 

stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność 

uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od  spodu zabezpieczona 

demontowana osłoną  chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.  

 

5.5. 

Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: 

o dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane na zewnętrz zabudowy) 

o wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 

o działka wodno-pianowego. 
o zraszaczy 
 

Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego  zanieczyszczeń stałych. 

Nasady tłoczne wyposażone w system zrzuty ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady.  

 
 

Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy 

autopompy. 

 

5.6. 

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 oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w 

czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund. 

 
5.7. 

Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu 

wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. 

 
5.8. 

Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i 

autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. 

 
5.9. 

Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o 

regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę.  

 

5.10. 

Działko wodno-pianowe DWP 16/24 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu, sterowane z poz iomu dachu. Przy 

podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny lub przepustnica. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu 

do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. 

Element wykonany ze stali nierdzewnej o zasięgu 65 m. 

 

5.11. 

Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy : 

o min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; 

o min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; 
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System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy. 

 

5.12. 

W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: 

o manowakuometr, 
o manometr niskiego ciśnienia, 
o manometr wysokiego ciśnienia, 
o manometr linii napełniania hydrantowego, 
o wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
o wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
o miernik prędkości obrotowej wału pompy, 
o regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
o START/STOP silnika pojazdu, 
o licznik motogodzin pracy autopompy. 
o przycisk „obroty nominalne” 
o sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
 

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni 

zmiany biegów. 

 

Urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy powinny być pochylone w kierunku operatora w celu dogodnej obsługi.  

 6. Wyposażenie dodatkowe 

 
6.1. 

Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości, co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie 

zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk. Wyciągarka w osłonie kompozytowej.  

 
6.2. 

Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością 

sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. 

 7. Inne 

 
7.1. 

Minimalna gwarancja na zabudowę : 24 miesiące 

Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące 

 7.2. Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego) 

 7.3. Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego) 

 

7.4. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 

1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 

3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. 

 
7.5. 

Wraz z autem wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 
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o  smok prosty 110 

o  smok skośny 110 

o  pływak z zatrzaśnikiem 

o  lanca gaśnicza 

o  prądownica W52  

o  prądownica W75 

o  kurtyna wodna W52 – 2 szt 

o  wąż W42 – 20 – 10 szt. 

o  wąż W75 – 20 – 8 szt. 

o  wąż W25 – 20 – 4 szt. 

o  mostek przejazdowy – 2 szt 

o  przedłużacz bębnowy 50m 

o  zestaw PSP R1 

o  opryskiwacz spalinowy Sthil SR430 lub równoważny: pojemność skokowa 60 -65 cm³, ciężar  12-13 kg, pojemność zbiornika na rozpylaną  

substancję 12-15 l, maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie 12-15 m, zawartość zbiornika paliwa 1,6-2,0 l, maks. wydajność turbiny 1.100-

1.400 m³/h, poziom ciśnienia akustycznego 95-99 dB(A), 

o  turbowentylator oddymiający vp600  lub równoważny: wydajność max:  40 000 - 55 000 m3/h, wydajność nominalna: 14 000 - 25 000 m3/h , 

masa: 35 - 50 kg, 

o  nomex 2 częściowy – 6 szt., 

o  drabina 3-przęsłowa z podporami – szt. 1,  

o  piła do stali i betonu:  Sthil TS 420 lub równoważny: moc 4.0 -5.0 KM, ciężar 9.0 – 10.0 kg, 

o  pilarka teleskopowa: –  Sthil HT 133 lub równoważny : pojemność skokowa  35 -38 cm³, moc  1,8 – 2,1 KM, długość prowadnicy  20-30 cm, 

ciężar  6 - 8 kg, długość całkowita  250-400 cm,   

o zestaw narzędzi akumulatorowych( wkrętarka, szlifierka, piła szablasta – od jednego producenta)  

o  panel burzący( siekiera 2kg, młot 5kg, bosak lekki 3m) 

 
W chwili odbioru samochodu będzie miał zatankowany zbiornik paliwa oraz AD Blue do pełna. 
 
 
 

 
    



                Załącznik Nr 2 do SIWZ             
Załącznik Nr 2 do umowy 

 
Oferta przetargowa 
dla Zamawiającego: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie 
09-151 Radzikowo Stare 

 
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                     

Niżej podpisani 

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

działając w imieniu i na rzecz.................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
  (nazwa i siedziba Wykonawcy)  
 
 

działającego w oparciu o wpis do ……………………………..…….…, pod nr……………………………. 

REGON:......................................................., NIP:....................................................................................   

tel. .................................................................   fax. ……………............................................................... 

strona internetowa .......................................................... e-mail .............................................................. 

przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/20 w trybie 
przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie, składamy niniejszą 
ofertę:  
 
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. dostawę samochodu 

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

(należy wskazać model oraz producenta) 

wraz z wyposażeniem, za cenę z podatkiem VAT: ………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………), 

w tym podatek VAT wg stawki: …………..%.  

2. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a także 
pozostałe koszty w szczególności: wszystkie podatki i inne należności publicznoprawne, jak i 
wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty 
ewentualnych utrudnień związanych z wykonaniem dostawy. 

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 listopada 2020 r. 

4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na: 
1)  podwozie wraz kabiną na okres ………… miesięcy (minimum 24 miesięcy)*,  
1) zabudowę pożarniczą na okres ……….. miesięcy (minimum 24 miesięcy, maksimum 48 

miesięcy)*,  
2) wyposażenie dodatkowe (maszt, autopompa itp.) na okres…………. miesięcy (minimum 24 

miesięcy)*, 
liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. 
Jednocześnie oświadczamy, że udzielona gwarancja nie będzie zawierać postanowień 
powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji na udzielone przez Zamawiającego 
zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych i konserwacji innemu Wykonawcy. 

* w przypadku niewpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela 
minimalnego  wymaganego okresu gwarancji i rękojmi  



 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie. 

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Radzikowo.” 
Zamówienie numer ZP/1/20.                                                                                                                                                                      
  

 
Strona 20 z 40 

  

5. Oświadczamy, iż  wszystkie elementy systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego (tj. 
wzmacniacz, dodatkowe urządzenie do wytwarzania tonów niskiej częstotliwości, głośniki, o których 
mowa w pkt 3.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), które oferujemy Zamawiającemu 
pochodzą od jednego producenta, tj. ……………...………………………………………………….: tak / 
nie ** 

(należy wskazać nazwę producenta oferowanego systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego) 
** niepotrzebne skreślić  
 W przypadku zaznaczenia „nie”, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w kryterium „pochodzenie 
elementów systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego od jednego producenta”, w których 
Wykonawca udzielił przeczącej odpowiedzi.  
W przypadku niewskazania poprzez zakreślenie „tak” bądź zakreślenie jednocześnie „tak” i „nie”, nie wpisania 
producenta albo wpisania więcej niż jednego producenta, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela 
odpowiedzi przeczącej. W związku z powyższym w kryterium, którego dotyczy udzielona odpowiedź, 
Zamawiający nie przydzieli punktów.   
 

6. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w 
wysokości:                  
 

     ……………....................................... w formie ....................................................................... 
8. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

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

podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.  

 
9.  Oświadczamy, że oferowany przez nas samochód spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz że posiada wymagane 
prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.  

10.  Oświadczamy, że będący przedmiotem zamówienia samochód wraz z wyposażeniem, który 
dostarczymy Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak 
również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

12. Informacja przewidziana w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczam, że wypełniłem 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.***. **** 

**** Rozporządzenie 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). *** 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). 

13. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać 

nazwy (firm) Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 9 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 
1) …………………………………………………………………………………………………………, 
 
2) …………………………………………………………………………………………………………, 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
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2) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Oświadczam, iż jestem: 

 mikroprzedsiębiorcą***** 
 małym przedsiębiorcą***** 
 średnim przedsiębiorcą***** 
 dużym przedsiębiorcą***** 
***** właściwe zaznaczyć 

15. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,  
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest: 
  

      ........................................................, tel.: ......................................................................  
 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
 

1) ................................................................................................................................................. 

 

2) ................................................................................................................................................. 

 

3) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie 
z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 ......................................dnia ...................                                   …………………………………………….. 
       (miejscowość, data)          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O  BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

(dokument składany wraz z ofertą)  

     Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/1/20 na dostawę średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie,                  

     w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum):  

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

..................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa i siedziba Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 

ustawy, 

2) oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………………………………………………ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

…………… 

 

3) oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

……..……………………..dnia…………… r.                                 ...................................................... 

          (miejscowość)                                                                                                (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)                                         
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O   P R Z Y N A L E Ż N O Ś C I  DO  G R U P Y  K A P I T A Ł O W E J  

UWAGA! OŚWIADCZENIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD 

DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z 

OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 USTAWY PZP 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/1/20 na dostawę średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie,  w 

imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy):  

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

........................................................................................................................................................... 
((pełna nazwa i siedziba Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
 

 oświadczamy, iż nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 369), do której 

należą wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty ww. postępowaniu*; 

 

 oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 369), do której należy 

również wykonawca, który złożył odrębną ofertę ww. postępowaniu, tj.*: 

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

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

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

 

*właściwe zaznaczyć  

 

 

............................................, dnia ......... r.               ..................................................................... 

        (miejscowość)                                              (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

U M O W A  Nr .................................. 
(projekt)  

 
 

W dniu ..........................................................................., pomiędzy: 
 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Radzikowie z siedzibą w Starym Radzikowie, 09-151 Stare 
Radzikowo,  Regon: 130851600, NIP: 5671687274, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………………….……………………………………………. 
 
a 

 

firmą ................................................................ z siedzibą w …………………………………….……. przy 
ul. .…………………….., NIP:…………….…………, Regon:…………………………, działającą w oparciu 
o wpis do …………………………………, pod numerem………………….., posiadającą kapitał zakładowy 
w wysokości ……………………….., zwaną    w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną 
przez: 

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

zwanymi też w dalszej treści umowy „Stronami”, 
 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/1/20 na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikowie Starym wraz ze sprzętem 
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, wymogami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nr ZP/1/20, ofertą Wykonawcy z dnia ………………….., stanowiącą Załącznik Nr 2 do 
umowy oraz opisem oferowanego samochodu, stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy. 

4.   Wykonawca zgodnie z ofertą z dnia ………….  zobowiązuje się dostarczyć wszystkie elementy 
systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dźwiękowego (tj. wzmacniacz, dodatkowe urządzenie do 
wytwarzania tonów niskiej częstotliwości, głośniki), o których mowa w pkt 3.2 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia), pochodzące od jednego producenta, tj. 
……………………………………………………………  
* W przypadku, gdy w ofercie Wykonawca udzieli przeczącej odpowiedzi, powyższe nie ma zastosowania. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 roku.  

 

§ 3 
Zasady i warunki wykonywania przedmiotu umowy  

1. Miejscem dokonania odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Wykonawcy, tj. ……………………… 
2. Wykonawca powiadomi telefonicznie o planowanym terminie odbioru przedmiotu umowy osobę 

powołaną przez Zamawiającego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, na co najmniej 2 dni robocze przed 
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planowanym terminem odbioru. Dokładny termin odbioru zostanie ustalony przez Strony w dogodnym 
dla nich terminie.  

3. W momencie dokonywania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
zatankowania do pełna samochodu na swój koszt.  

4. Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu umowy jest „Protokół odbioru”, którego wzór stanowi 
Załącznik Nr 4 do umowy, podpisany przez wskazanych w § 7 ust. 1 umowy przedstawicieli obu 
Stron. 

5. Z chwilą podpisania „Protokołu odbioru” przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane  
z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

6. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie „Protokołu 
odbioru”, nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady. 

7. Braki ilościowe i wady jakościowe przedmiotu umowy, stwierdzone w trakcie odbioru, Wykonawca 
zobowiązuje się usunąć na swój koszt, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych, poprzez uzupełnienie 
dostawy w przypadku braków ilościowych, w przypadku wad jakościowych poprzez wymianę  na 
nowe, wolne od wad. Dokładny termin dokonania ponownego odbioru zostanie ustalony przez Strony.  

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
wszelkich kosztów związanych z dokonaniem ponownego odbioru, w szczególności zakwaterowania, 
wyżywienia i przejazdu (w tym kosztów paliwa) osób ze strony Zamawiającego, w ilości niezbędnej 
do dokonania czynności określonych w umowie.  

9. Przed podpisaniem „Protokołu odbioru” Wykonawca przekaże osobom dokonującym odbioru, 
kompletną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, w tym:  
1) wszelką dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu m.in. kartę pojazdu, aktualne badania 

techniczne,  
2) instrukcję obsługi i serwisowania samochodu, która będzie umożliwiała obsługę, konserwację  

i podstawowe czynności naprawcze, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
elektronicznej na płycie CD lub DVD, w języku polskim,  

3)  książkę gwarancyjną w języku polskim,  
4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectw dopuszczenia do użytkowania w 

Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka, 

5) karty gwarancyjne i książki serwisowe dodatkowego sprzętu i wyposażenia w języku polskim,  
6) inne dokumenty niezbędne do eksploatacji pojazdu oraz sprzętu i wyposażenia w języku polskim.  
W przypadku braków w dokumentach, o których mowa powyżej Zamawiający ma prawo odmowy 
podpisania „Protokołu odbioru” do chwili uzupełnienia braków.  

10.  Przed dokonaniem odbioru Wykonawca w ramach ceny umowy, zobowiązuje się do przeszkolenia 
osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu i wyposażenia będącego 
przedmiotem umowy. Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia 
ponosi Wykonawca.  

11. Do terminów, określonych w umowie jako dni robocze, nie wlicza się dni ustawowo wolnych  
od pracy.  

17. Realizacja umowy przez Wykonawcę niezgodnie z zapisami umowy, w tym niezgodnie ze 
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, traktowana będzie jako naruszenie istotnych 
warunków postanowień umowy.  

 
§ 4 

Cena umowy 

1. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty z podatkiem VAT: 
……………………………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………..……………………………….), 
podatek VAT według stawki: ………%.  

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia wynikające z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a 
także pozostałe koszty w szczególności: wszystkie podatki i inne należności publicznoprawne, jak i 
wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty ewentualnych 
utrudnień związanych z wykonaniem umowy.  

3. Cena umowy jest stała i nie ulegnie zmianie do końca trwania umowy. 
 
§ 5 

Warunki płatności 
1.  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie jednorazowo przelewem, w terminie 
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do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i oryginału 
„Protokołu odbioru”, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2.  Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie prawidłowo wypełniony i podpisany bez zastrzeżeń 
przez powołanych w § 7 ust. 1 przedstawicieli obu Stron, „Protokół odbioru”.  

3.  Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

4.  W razie opóźnienia płatności, Wykonawca naliczać może odsetki ustawowe za opóźnienie w 
zapłacie. 

5.  Faktura wystawiona będzie na Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Radzikowie, płatnikiem będzie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie.  

6.  Dopuszcza się składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych [w rozumieniu art. 2 pkt. 4 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2191)] za pośrednictwem platformy PEF dostępnej pod adresem: 
https://www.brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.  

7.  W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wynagrodzenie Wykonawcy płatne 
będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia prawidłowo wystawionej faktury przez 
Wykonawcę na platformie, po wcześniejszym dostarczeniu wymaganego dokumentu, o którym mowa 
w ust. 2 W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej bez dokumentu, o którym 
mowa w ust. 2, termin płatności będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego tego 
dokumentu w oryginale.  

 
§ 6 

Gwarancja  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na: 

1)  podwozie wraz kabiną na okres ………… miesięcy (minimum 24 miesięcy),  
2)  zabudowę pożarniczą na okres ……….. miesięcy (minimum 24 miesięcy, maksimum 48 

miesięcy),  
3) wyposażenie dodatkowe (maszt, autopompa itp.) na okres…………. miesięcy (minimum 24 
miesięcy), 
liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. W 
sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji producenta.  

2. Wykonawca oświadcza, że gwarancja na podwozie wraz z kabiną nie będzie zawierać postanowień 
powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji w przypadku udzielenia przez 
Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych, napraw i konserwacji 
innemu Wykonawcy (autoryzowany serwis).. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot niniejszej umowy będzie fabrycznie nowy, 
dobrej jakości, wolny od wad materiałowych i technologicznych oraz posiadający wymagane prawem 
normy, atesty i certyfikaty. W przypadku wad jakościowych, stwierdzonych przez Zamawiającego w 
trakcie użytkowania i udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt 
(łącznie z kosztami transportu) wyżej wymienione wady w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą e-mailową na 
adres: ……………………………………….. 

4. Wykonawca wymieni wadliwe wyposażenie na nowe, wolne od wad, w terminie 14 dni, licząc od daty 
otrzymania reklamacji, jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy 5 dni roboczych, oraz jeżeli po 
dokonaniu w okresie gwarancji 2-óch napraw tego samego wyposażenia będzie ono nadal posiadało 
wady. 

 

§ 7 

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:  
a) ……….…………………………………….., tel. ……………….., e-mail: …………………… 
b) ……….…………………………………….., tel. ……………….., e-mail: …………………… 
ww. osoby są upoważnione do zatwierdzania dokumentów składanych przez Wykonawcę; 

2) po stronie Wykonawcy:              
a) ……….…………………………………….., tel. ……………….., e-mail: …………………… 
b) ……….…………………………………….., tel. ……………….., e-mail: …………………… 

2. Każda ze stron umowy może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnego 
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oświadczenia złożonego drugiej stronie, bez konieczności podpisywania aneksu. Zmiana  
w powyższym zakresie jest skuteczna z datą otrzymania oświadczenia przez drugą stronę.  
 

§ 8  

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 
leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 
nieleżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy lub rozwiązująca umowę zapłaci 
drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT 
określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji umowy, określonych w § 2, § 3 
ust. 7 umowy, gdy zwłoka powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji umowy, określonych w § 6 ust. 4 i 
5, gdy zwłoka powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
naliczenia kary umownej w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki. 

5. Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w ust. 3 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności i  
naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 
4 ust. 1 umowy. 

6.  W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego 
dźwiękowego od jednego producenta, zgodnie z zapisem, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 1 umowy. Jednocześnie Zamawiający ma 
prawo odstąpić od zawartej umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tej okoliczności.  

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę z jego winy istotnych postanowień realizacji umowy 
Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną za każdy przypadek w wysokości 2.000 zł.  

8. Zapłacenie kary umownej nie pozbawia możliwości odstąpienia Zamawiającego od umowy. 
9. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
10. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 
Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

12. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej 
umowy nie może przekroczyć łącznie 30% całkowitej ceny umowy z podatkiem VAT, określonej w § 
4 ust. 1 umowy. 
                                                                                

§ 9 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych 
warunków umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawach rozwiązania umowy. 
Przepis § 8 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio.  

2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.  
3.  Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez 

zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.  
 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1. Zamawiający może 
niezwłocznie odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawach 
odstąpienia. Przepis § 8 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 
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3. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

b) wstrzymania przez zamawiającego  wykonywania umowy z przyczyn niewynikających z 
okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania 
wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
wykonawcę), 

c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się 
przewidzieć mającego wpływ na prawidłowe wykonanie umowy, 

2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym 
zakresie i/lub we wskazany sposób.    

4.  W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, z powodów wymienionych w ust. 3 pkt 1, 
termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z 
wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz RODO, z odnośnymi przepisami 
wykonawczymi. 

8. Zmiana umowy może być dokonana za porozumieniem Stron, w formie pisemnego aneksu. 
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  
 

§ 11 

Załączniki do umowy 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik Nr 1   –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
2) Załącznik Nr 2  –  Oferta Wykonawcy z dnia …………………………r.; 
3) Załącznik Nr 3  –   Opis oferowanego samochodu; 

4) Załącznik Nr 4  –   Protokół odbioru.  

 
  

 

 

 

                              Z A M A W I A J Ą C Y                                                        W Y K O N A W CA 
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Załącznik Nr 4 do umowy                   

 
 

PROTOKÓŁ   ODBIORU              
 
 
Zamawiający:               ………………………………………………………………… 
 
Wykonawca:                ………………………………………………………………… 
 

 Dnia ................................... 
 
  
Niniejszym potwierdzam odbiór samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z 

wyposażeniem, a także przeszkolenie …….. osób wskazanych przez Zamawiającego, w dniu 

................................ r. na podstawie umowy nr ....................... z dnia ………………… 2020 r.  

 
 
Ocena kompletności samochodu wraz z wyposażeniem: kompletne/niekompletne*. 
 
Ocena zgodności samochodu wraz z wyposażeniem: zgodne/niezgodne*. 
 
Ocena stanu samochodu wraz z wyposażeniem: wadliwe/bez wad*.   
 
Ocena kompletności: 
1) dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu m.in. karta pojazdu, aktualne badania techniczne: 

kompletne/niekompletne*; 
2) instrukcji obsługi i serwisowania samochodu: kompletne/niekompletne*; 
3) książki gwarancyjnej w języku polskim: kompletne/niekompletne*; 
4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectw dopuszczenia: 

kompletne/niekompletne*; 
5) kart gwarancyjnych i książek serwisowych dodatkowego sprzętu i wyposażenia w języku polskim: 

kompletne/niekompletne*; 
6) innych dokumentów niezbędne do eksploatacji pojazdu oraz sprzętu i wyposażenia w języku 

polskim:  kompletne/niekompletne*.  
 
 

Uwagi: 

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

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

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

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

 
 
        .........................................................                               .........................................................  
                 podpis przedstawiciela Wykonawcy                                                  podpis  przedstawiciela  Zamawiającego 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 



Załącznik Nr 6 do SIWZ  
Załącznik Nr 3 do umowy  

 
 

OPIS OFEROWANEGO SAMOCHODU 
 

…………………………………………………………………………………………… 
(NAZWA PRODUCENTA I MODEL OFEROWANEGO SAMOCHODU) 

 

L.P. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

PARAMETRY / NAZWA PRODUCENTA I MODEL  

1 Wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód  

1.1. 

o Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 

uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 r., Nr 110 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

o rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 

o Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków 

technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). 

o Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). 

o Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum 

Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 

o Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. 

o Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2  

o Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. 

 

 

 

 

 

tak / nie * 

 

rok produkcji …………………….. 

1.2. Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej). tak / nie * 

1.3. Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej). tak / nie * 

2 Podwozie z kabiną  

2.1. 
Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie 

może przekroczyć 16 000 kg. 

 

tak / nie * 

2.2. 
Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: 

o Kąt natarcia: min. 27 º, 

 

tak / nie * 



 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie. 

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Radzikowo.” 
Zamówienie numer ZP/1/20.                                                                                                                                                                        

 
Strona 31 z 40 

  

o Kąt zejścia : min. 25º, 

o Prześwit pod osiami min. 300 mm, 

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm  

o Kąt rampowy : min. 24º. 

Kąt natarcia: ………….. 

Kąt zejścia : ……………. 

Prześwit pod osiami …………. 

Wysokość całkowita pojazdu : ………… mm (z 

drabiną dwuprzęsłową)  

Długość całkowita : …………….  

Kąt rampowy : ……………….. 

2.3. 
Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w 

stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 10 %. 

tak / nie * 

2.4. 

Układ napędowy pojazdu składa się z : 

o stałego napędu na wszystkie osie ,  

o skrzyni redukcyjnej, 

o możliwość blokady mechanizmów każdej osi , 

o zwolnice w piastach  

 

 

tak / nie * 

 

2.5. 
Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości 

pojazdu, z  bieżnikiem uniwersalnym wielosezonowym. 

 

tak / nie * 

2.6. 

Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy 

Minimalna moc silnika: 210 kW. 

Minimalny moment obrotowy 1000 Nm 

Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. 

Mechaniczna skrzynia biegów z  maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny). 

Ponadto pojazd wyposażony w  

o hamulce tarczowe na wszystkich osiach. 

o system ABS. 

o zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej  

tak / nie * 

2.7. 

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym 

przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny 

musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie 

kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. 

 

Kabina wyposażona minimum w: 

o indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, 

o poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, 

o skrzynkę na dokumenty operacyjne 

o elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kabiny, 

 

 

tak / nie * 
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o lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, 

o lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, 

o zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną w górnej części kabiny, 

o informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, 

o fabryczne radio  

o mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) umożliwiającym samodzielne ich zakładanie bez zdejmowania    ze 

stelaża. 

o siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, ,  

o wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, 

o fabryczna klimatyzacja, 

o immobiliser, 

o tempomat, 

o kamerę cofania 

o zamocowany na stałe radiotelefon przewoźny o specyfikacji minimum: zakres częstotliwości: 136-174MHz, moc wyjściowa: 5W – 25W, 
ilość kanałów: 1024, Liczba stref: 64 (każda maksymalnie 16 kanałów) oraz radiotelefony przenośne wraz z ładowarkami zamocowane 
na stałe o specyfikacji minimum: VHF: 136-174MHz, Moc: 1-5W VHF, tryb cyfrowy: TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy, 
Wyświetlacz: OLED, 256 kanałów (128 cyfrowych, 128 analogowych) 3 strefy, stopień ochrony: IP-54 – 4 sztuki,  

o antena zewnętrzna do radiotelefonu przewoźnego elastyczna, 
o umieszczona wizualna sygnalizacja otwarcia skrytek, podestów, podniesionego masztu oświetleniowego. 
o główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 
o sterowanie zraszaczami podwozia 
o    zamocowane na stałe wraz z ładowarkami, dostarczone wraz z autem 4 latarek kątowych o parametrach minimum: dwie diody, jedna o 

wąskim snopie światła oraz druga świecąca szeroko pod nogi światłem rozproszonym, ruchoma głowica, wodo- i pyłoszczelność IP 67, moc 

światła 200lm 

o dodatkowo w tylnej części półka sprzętowa wykonana zgodnie z wymaganiami zamawiającego,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanego 

radiotelefonu przewoźnego) 

 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanego 

radiotelefonów przenośnych) 

 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanych latarek) 

 

 

2.8. 

Kolorystyka: 

o podwozie – czarne lub grafitowe,  

o błotniki i zderzaki – białe, 

o kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, 

o boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). 

o drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium 

o oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego 

o spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi  

tak / nie * 

2.9. 
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC  

do + 40º C. 
tak / nie * 
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2.10

. 

Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną 

pojazdu i skierowany w lewo. 
tak / nie * 

2.11

. 

Pojemność zbiornika paliwa  min. 150 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.  

Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki zlokalizowane wewnątrz zabudowy i zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych.  

tak / nie * 

2.12

. 

Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń-ucho posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy 

o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. 
tak / nie * 

2.13

. 

Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym 

zwisie pojazdu. 
tak / nie * 

2.14

. 
Szekle/zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. tak / nie * 

2.15

. 
Belka przeciw najazdowa wykonana z aluminium  tak / nie * 

3 Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza 
 

 

3.1. 

Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z  

o Oświetlenia ostrzegawczego  

o Sygnalizacji dźwiękowej 

o Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy 

o Systemu  ładowania pojazdu podczas postoju 

o Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) 

o Oświetlenia zewnętrznego 

o Oświetlenia wewnętrznego  

tak / nie * 

3.2. 

Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 

o belka  wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, cały przód zajęty przez panele LED, dodatkowo osłonięta 

osłoną lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy z możliwością wyłączenia z 

kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie posiadająca funkcje oświetlenia pola pracy 

o cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego 

samochodu osobowego. 

o dodatkowo dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w miejscu wskazanym 

przez zamawiającego 

o po jednej lampie sygnalizacyjnej na bokach zabudowy, umieszczone w jej górnej części z tyłu 

o urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z jednym 

głośnikiem o mocy min. 200W lub wraz z dwoma głośnikami o łącznej mocy 200W (2x100W) zamontowanymi na belce z halogenami z 

tak / nie * 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanej belki 

świetlnej) 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanego urządzenia 

dźwiękowego) 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanych głośników) 
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przodu pojazdu. Współpracujące z urządzeniem do wytwarzania tonów niskiej częstotliwości. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu 

w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. 

o dodatkowe urządzenie do wytwarzania tonów niskiej częstotliwości o mocy 200W, głośniki zamontowane od dołu płyty wyciągarki,  

o zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów. 

o sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. 

o 4 sztuki halogenów dalekosiężnych montowanych na dodatkowej belce z przodu pojazdu 

o szperacz 

o dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy, skierowany na przód pojazdu, o natężeniu min. 125 dB z możliwością sterowania przez 

kierowcę oraz dowódcę. 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanego 

dodatkowego urządzenia do wytwarzania tonów 

niskiej częstotliwości) 

 

 

3.3. 
Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany bezpośrednio przy akumulatorach. Moc alternatora i 

pojemność akumulatorów min 170 ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 
tak / nie * 

3.4. 

Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania 

akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia 

instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w 

komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m 

tak / nie * 

3.5. 

Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z 

układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek  przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz 

z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. 

tak / nie * 

3.6. 

Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w 

warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy maja być w standardzie IP67 oraz 

zamocowane nad każdą skrytką. Dodatkowe gniazdo szperacza przedniego umieszczone w kabinie. 

tak / nie * 

3.7. 

Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane 

automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. Ww. oświetlenie 

wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji.  

tak / nie * 

4. Zabudowa pożarnicza: tak / nie * 

4.1. 
Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie 

autopompy. 
tak / nie * 

4.2. 

Zabudowa samonośna w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału.  

Wewnętrza cześć zabudowy wykończona blachą aluminiową, wewnętrznie anodowaną, a zewnętrznie lakierowaną. Zabudowa powinna być 

zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.  

tak / nie * 

4.3. 

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana 

z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu 

płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. Nośność maksymalna 280 kg. 

tak / nie * 
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4.4. 
Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część 

drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień. 
tak / nie * 

4.5. 

Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg i wykonane jako antypoślizgowe. 

Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki.  Podesty robocze o głębokości użytkowej min 

430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. Oklejone folią odblaskową. Wyposażone w lampy ostrzegawcze zapalające się 

w momencie otwarcia podestu.  

tak / nie * 

4.6. 

Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- 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 (bar-lock), wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie.  

tak / nie * 

4.7. 

Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsza modyfikacje przez użytkownika 

końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie 

powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub 

rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Montaż według ustaleń i wskazówek Zamawiającego. 

tak / nie * 

4.8. 
Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, wykonany w formie przelotowej, dostępny od strony dowódcy z zamontowanym pionowym 

panelem na sprzęt burzący. Przedział wyposażony w mocowanie deski ratowniczej z dostępem od strony kierowcy.  
tak / nie * 

4.9. 

Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu 

o min. średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji  90% szerokości skrytki)  
o Motopompy  
o Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego 
 

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed 

całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, 

muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.  

 

*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2. 

tak / nie * 

4.10

. 

Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk W52 / 8 sztuk W75 

/ 4 sztuki W25).  Nie dopuszcza się by w jednej skrytce było mniej niż 8 mocowań.  
tak / nie * 

4.11

. 

Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na  : 

o Stojak hydrantowy 
o Gaśnice  
o Klucz hydrantowy  

tak / nie * 

4.12

. 

Zabudowa powinna posiadać pięć plastikowych skrzynek o pojemności pojemność 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego 

miejsca, oraz skrzynkę wykonaną z aluminium lub stali nierdzewnej z uchwytem oraz wieczkiem na łańcuchy śniegowe wewnątrz 

zabudowy. 

tak / nie * 
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4.13

. 

Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik wykonany z aluminium o pojemności 60 dm3 z wiekiem przeznaczony na 

sorbent. Pojemnik zlokalizowany w dolnej części pojazdu dla łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.  
tak / nie * 

4.14

. 

Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 
tak / nie * 

4.15

. 

Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 
tak / nie * 

4.16

. 

Pojazd wyposażony w 2 przetwornice, jedna zamontowana w kabinie o mocy min. 2000W pracy ciągłej,  druga zamontowana na 

zabudowie, min. 2000W pracy ciągłej  
tak / nie * 

4,17

. 

Oświetlenie pola pracy włączane przy wstecznym biegu 
tak / nie * 

4.18

. 

Pachołki gumowe, 8 sztuk, zamontowane na zewnątrz pojazdu z tyłu zabudowy po lewej stronie 
tak / nie * 

5. Układ wodno-pianowy tak / nie * 

5.1. 

Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z : 

o Zbiornika środków gaśniczych 
o Autopompy 
o Dozownika środka pianotwórczego 
o Zwijadła szybkiego natarcia 
o Działka wodno-pianowe 
o Systemu zraszania podwozia 

tak / nie * 

5.2. 

Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego 

bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: 

o posiadać właz rewizyjny, 
o pojemność  min. 3000 l (+/-1%), 
o spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, 
o posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, 
o konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu 
o umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, 
o posiadać nasadę 1xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu,  z zaworem kulowym.  

tak / nie * 

5.3. 

Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu 

testowym 20 kPa, oraz: 

o powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, 
o powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, 
o napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady.  

tak / nie * 

5.4. 
Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: 

o min. 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, 
o min.  410 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.  

tak / nie * 
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Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia 

pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana 

olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami 

zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od  spodu zabezpieczona demontowana 

osłoną  chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla 

operatora.  

5.5. 

Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: 

o dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane na zewnętrz zabudowy) 

o wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 

o działka wodno-pianowego. 
o zraszaczy 
 

Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu 

wodno-pianowego  zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzuty ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność 

ściągania pokrywy nasady.  

tak / nie * 

 
Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w 

zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. 
tak / nie * 

5.6. 

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 oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane 

urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w 

czasie do 35 sekund. 

tak / nie * 

5.7. 

Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków 

pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie 

najmniejszej ilości zaworów. 

tak / nie * 

5.8. 
Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie 

zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. 
tak / nie * 

5.9. 

Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, 

zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej 

powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę.  

tak / nie * 

5.10

. 

Działko wodno-pianowe DWP 16/24 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy 

pojazdu, sterowane z poziomu dachu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny lub przepustnica. 

Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście 

do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Element 

wykonany ze stali nierdzewnej o zasięgu 65 m. 

tak / nie * 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanego działka 

wodno-pianowego) 
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5.11

. 

Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy : 

o min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; 

o min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; 

 

System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy. 

tak / nie * 

5.12

. 

W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: 

o manowakuometr, 
o manometr niskiego ciśnienia, 
o manometr wysokiego ciśnienia, 
o manometr linii napełniania hydrantowego, 
o wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
o wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
o miernik prędkości obrotowej wału pompy, 
o regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
o START/STOP silnika pojazdu, 
o licznik motogodzin pracy autopompy. 
o przycisk „obroty nominalne” 
o sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
 

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być 

możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. 

 

Urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy powinny być pochylone w kierunku operatora w celu dogodnej obsługi.  

tak / nie * 

6. Wyposażenie dodatkowe tak / nie * 

6.1. 
Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości, co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka 

powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk. Wyciągarka w osłonie kompozytowej.  
tak / nie * 

6.2. 

Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED. 

Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje 

automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. 

tak / nie * 

7. Inne tak / nie * 

7.1. 
Minimalna gwarancja na zabudowę : 24 miesiące 

Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące 
tak / nie * 

7.2. Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego) tak / nie * 
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7.3. Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego) tak / nie * 

7.4. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 

1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 

3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. 

tak / nie * 

7.5. 

Wraz z autem wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 

o  smok prosty 110 

o  smok skośny 110 

o  pływak z zatrzaśnikiem 

o  lanca gaśnicza 

o  prądownica W52  

o  prądownica W75 

o  kurtyna wodna W52 – 2szt 

o  wąż W42 – 20 – 10szt. 

o  wąż W75 – 20 – 8szt. 

o  wąż W25 – 20 – 4szt. 

o  mostek przejazdowy – 2szt 

o  przedłużacz bębnowy 50m 

o  zestaw PSP R1 

o  opryskiwacz spalinowy Sthil SR430 lub równoważny: pojemność skokowa 60 -65 cm³, ciężar  12-13 kg, 

pojemność zbiornika na rozpylaną substancję 12-15 l, maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie 12-15 m, 

zawartość zbiornika paliwa 1,6-2,0 l, maks. wydajność turbiny 1.100-1.400 m³/h, poziom ciśnienia 

akustycznego 95-99 dB(A),  

○          turbowentylator oddymiający vp600  lub równoważny: wydajność max:  40 000 - 55 000 m3/h, wydajność 

nominalna: 14 000 - 25 000 m3/h , masa: 35 - 50 kg  

o  środek pianotwórczy – 300l, 

o  nomex 2 częściowy – 6 szt., 

o  drabina 3-przęsłowa z podporami – szt. 1,  

o  piła do stali i betonu  Sthil TS 420 lub równoważny : moc 4.0 -5.0 KM, ciężar 9.0 – 10.0 kg,     

o  pilarka teleskopowa Sthil HT 133 lub równoważny : pojemność skokowa  35 -38 cm³, moc  1,8 – 2,1 KM, 

długość prowadnicy  20-30 cm, ciężar  6 - 8 kg, długość całkowita  250-400 cm,  

o  zestaw narzędzi akumulatorowych (wkrętarka, szlifierka, piła szablasta – od jednego producenta) 

o  panel burzący (siekiera 2kg, młot 5kg, bosak lekki 3m) 

tak / nie * 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanej prądownicy 

W52) 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanej prądownicy 

W75) 
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(nazwa producenta i model oferowanej lancy) 
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(nazwa producenta i model oferowanych odcinków  

W 42) 
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(nazwa producenta i model oferowanych odcinków  

W 75) 
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(nazwa producenta i model oferowanych odcinków  

W 25) 
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(nazwa producenta i model oferowanego 

opryskiwacza spalinowego) 
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………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanego 

turbowentylatora oddymiającego) 
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(nazwa producenta i model oferowanych nomexów 

dwuczęściowych) 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanej piły do stali i 

betonu) 

 

………………………………………….. 

(nazwa producenta i model oferowanej pilarki 

teleskopowej) 
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(nazwa producenta i model zestawu narzędzi 

akumulatorowych (wkrętarka, szlifierka, piła 

szablasta) 

 
W chwili odbioru samochodu będzie miał zatankowany zbiornik paliwa oraz AD Blue do pełna. 
 
 
 

............................................, dnia ......... r.               ..................................................................... 

        (miejscowość)                                              (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione 

 


