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SPIS TREŚCI : 

Rozdział I Nazwa i dane kontaktowe do zamawiającego, sposób porozumiewania się z 

zamawiającym, podstawa prawna, dane dotyczące ogłoszenia umieszczonego w 

DUUE, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych 

Rozdział II Słownik CPV, wybór procedury 

Rozdział III  Oferty i dokumenty/oświadczenia składane wraz z ofertą, opis sposobu 

przygotowania oferty 

Rozdział IV  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych i katalog informacji przekazywanych przy ich użyciu 

Rozdział V Wycofanie oferty, oferta po terminie, związanie ofertą, jawność postępowania i 

tajemnica przedsiębiorstwa 

Rozdział VI Termin złożenia ofert, otwarcie ofert, informacja z otwarcia ofert, oświadczenie 

o grupie kapitałowej 

Rozdział VII Podwykonawcy i podmioty trzecie 

Rozdział VIII  Oferty wspólne 

Rozdział IX   Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia żądane przez 

Zamawiającego, sposób wypełnienia JEDZa, wezwanie do uzupełnienia 

Rozdział X  Wadium i sposób jego wniesienia 

Rozdział XI  Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert 

Rozdział XII   Opis sposobu obliczania ceny oraz rozliczenia z wykonawcą 

Rozdział XIII  Postępowanie po otwarciu ofert, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty 

Rozdział XIV  Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi 

Rozdział XV  Zawarcie umowy o zamówienie publiczne 

Rozdział XVI Środki ochrony prawnej 

Rozdział XVII Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Załączniki: 

 

1.  Wzór umowy 

2.  Regulamin platformazakupowa.pl 

 

 

Dodatkowo do wykorzystania przez wykonawców: 

Wzór formularza ofertowego; 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 

Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej; 

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. 
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ROZDZIAŁ I. Nazwa i dane kontaktowe do zamawiającego, sposób porozumiewania się z 
zamawiającym, podstawa prawna, dane dotyczące ogłoszenia umieszczonego w DUUE, podpis 
elektroniczny, ochrona danych osobowych 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie 

ul. Królewiecka 3, 74-121 Krzywin 

NIP: 8581707253 

Regon: 812637306 

strona internetowa, na której zamieszczone są ogłoszenie, dokumenty i informacje dotyczące 

przedmiotowego postępowania: https://krzywin.osp.pl    
Platforma zakupowa: www.platformazakupowa.pl     

e-mail: oc@widuchowa.pl  

Wykonawca ma możliwość przysłać e-mail lub wiadomość za pośrednictwem platformy zakupowej 

przez całą dobę. 

 

godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku 7:15 do 15:15 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r.; poz. 1986 t.j.), zwana dalej „ustawą pzp”. 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1126), ze zmianą Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1993), zwane dalej „rozporządzeniem o dokumentach”. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320) ze 

zmianą Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1991), zwane dalej „rozporządzeniem o środkach 

komunikacji elektronicznej” 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

06.09.2019 r. 

 

https://krzywin.osp.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
mailto:oc@widuchowa.pl
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1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (e-mail lub przy użyciu formularzy na 

www.platformazakupowa.pl).  

2. Wszelkie informacje, wezwania, powiadomienia, wnioski o wyjaśnienie treści siwz, inne 

wnioski, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia, itd. zamawiający i wykonawcy będą 

przekazywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie wymagające szyfrowania, czyli dokumenty i 

oświadczenia składane po otwarciu ofert, mogą być składane przy użyciu formularzy 

dostępnych na platformie zakupowej www.patformazakupowa.pl albo za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres oc@widuchowa.pl, poprzez „wyślij wiadomość” lub z 

dodaniem załączników.  

4.  Oferta oraz dokumenty i oświadczenia (JEDZ, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotów 

trzecich), składane wraz z ofertą, wymagają szyfrowania i mogą zostać złożone wyłącznie za 

pośrednictwem platformy zakupowej na www.platformazakupowa.pl. Nie jest możliwe 

przesłanie oferty, a także oświadczeń JEDZ, zobowiązań podmiotów trzecich, pełnomocnictw 

i innych oświadczeń lub dokumentów dołączanych do oferty i wysyłanych do upływu terminu 

składania ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż taki sposób użycia środka 

komunikacji elektronicznej nie zapewnia szyfrowania. 

5.  Komunikacja poprzez www.patformazakupowa.pl, za pomocą przycisku „Wyślij wiadomość”, 

umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu 

(załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej 

wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń, składane są przez wykonawcę poprzez www.patformazakupowa.pl za pomocą 

przycisku „Wyślij wiadomość” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

oc@widuchowa.pl jako załączniki. Oświadczenia, informacje, wnioski od wykonawców, nie 

wymagające postaci elektronicznej (np. wnioski o wyjaśnienie treści siwz, prośby o 

przekazanie protokołu postępowania, oświadczenie o przedłużeniu terminu składania ofert), 

mogą być złożone do zamawiającego w treści wiadomości e-mail.  

7.  Kwalifikowany podpis elektroniczny niezbędny jest do podpisania oferty, oświadczeń JEDZ, 

dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozporządzeniu o dokumentach, poświadczania 

dokumentów i oświadczeń za zgodność z oryginałem oraz do podpisywania pełnomocnictw.  

8. Oświadczenia woli, składane przez zamawiającego i wykonawcę uważa się za złożone z 

chwilą, gdy doszły do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 

Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub 

wcześniej. 

9. Datą wpłynięcia oświadczenia lub informacji do zamawiającego lub wykonawcy jest data i 

godzina jego faktycznego dotarcia do adresata, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego 

treścią. Nie zapoznanie się adresata z treścią oświadczenia lub informacji, z uwagi na 

ustalone godziny urzędowania zamawiającego lub wykonawcy nie wstrzymuje biegu 

terminów. 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.patformazakupowa.pl/
mailto:oc@widuchowa.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.patformazakupowa.pl/
http://www.patformazakupowa.pl/
mailto:oc@widuchowa.pl
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10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: p. Marzena Kopacka-

Biculewicz, p. Adam Wypchło, p. Tadeusz Gorący, p. Małgorzata Kaźmierska. 

11.  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:  

 administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w 

Krzywinie, ul. Królewiecka 3, 74-121 Krzywin, NIP: 8581707253 Regon: 812637306 i 

Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa, tel./fax. 91 416 72 55, 

Regon 811684924, NIP 8581726084, e-mail: org@widuchowa.pl; 

 kontakt do inspektora Ochrony Danych: iod@widuchowa.pl, tel. 91 416 72 55 w. 21;  

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup fabrycznie nowych 

wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie” prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na zakup 

fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie; 

 odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz 

umowy dofinansowania; 

 ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 

-  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas 

trwania i rozliczenia umowy, albo trwałości projektu przekracza 4 lata;   

-  przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku 

zamówień współfinansowanych ze środków UE; 

-  do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w 

przepisach o archiwizacji; 

 obowiązek podania danych osobowych 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; 

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W 

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

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

mailto:org@widuchowa.pl
mailto:iod@widuchowa.pl


 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

6 
 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

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

protokołu oraz jego załączników); 

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

przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 

protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w 

załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

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

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO.  

12.  Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu 

umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy 

pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 

 

ROZDZIAŁ II. Słownik CPV, wybór procedury 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 

ustawy PZP. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa niż kwoty, określone w 

przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Niniejsza specyfikacja podlega udostępnieniu w formie pliku do pobrania na stronie 

www.platformazakupowa.pl, od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

4. Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPZP.03.04.00-32-C011/18-00 o 

dofinansowanie Projektu „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w 

Widuchowej i Krzywinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://www.platformazakupowa.pl/
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Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa (3 - Ochrona środowiska i adaptacja do 

zmian klimatu) Działanie (3.4 - Adaptacja do zmian klimatu). 

5. Przedmiotem postępowania (zamówienia) jest: 

Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie 

6. Wspólnotowy Słownik Zamówień CPV: 34144210-3 Wozy strażackie 

7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy pzp. Zgodnie ze wskazaną 
procedurą zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 
oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeśli wykonawca 
wybrany uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

8. Kod NUTS - PL42 Zachodniopomorskie. 
 

ROZDZIAŁ III. Oferty i dokumenty/oświadczenia składane wraz z ofertą, opis sposobu 
przygotowania oferty 

 
1. Oferta, składana w niniejszym postępowaniu jest zobowiązaniem wykonawcy do zgodnego z 

oczekiwaniami zamawiającego, wyrażonymi w siwz, na warunkach wskazanych przez 
zamawiającego, wykonania zamówienia, za określoną w formularzu ofertowym cenę. 

2. Na ofertę składają się: oświadczenie wykonawcy co do spełnienia na rzecz zamawiającego 
określonego w niniejszej siwz świadczenia, w zadeklarowany sposób i za oferowaną cenę, 
oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia w tym JEDZ. 

3. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
4. Zamawiający przekazuje wzór formularza ofertowego do wykorzystania przez wykonawców. 

Wykonawcy mogą go nie wykorzystać i sporządzić ofertę na własnym formularzu, pod 
warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez zamawiającego w 
siwz oraz warunkom określonym w ustawie pzp. 

5. Oferty i oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
a) JEDZ stanowiący wstępne oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
b) JEDZe podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 

c) zobowiązanie podmiotów trzecich, jeśli wykonawca będzie polegał na ich potencjale, 
d) wadium wnoszone w formie niepieniężnej. 

7. Ofertę oraz JEDZ, a także wszelkie inne oświadczenia i dokumenty, składane wraz z ofertą 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZe podmiotów innych niż wykonawca, 
sporządzone w formie elektronicznej, muszą być opatrzone kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi przez podmioty, których one dotyczą. 

8. Oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być sporządzone w postaci 
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i być dołączone do 
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oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile 
nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

9. Zaleca się by w formularzu ofertowym wykonawcy wpisali dane teleadresowe, na które ma 
być kierowana korespondencja od zamawiającego i osoby do bieżącego kontaktu z 
zamawiającym. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 

6) ustawy pzp. 
14. W przedmiotowym postępowaniu nie zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. 
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

ROZDZIAŁ IV. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych i katalog informacji przekazywanych przy ich użyciu 

 
1. Ofertę, JEDZ, pełnomocnictwa, oświadczenia i dokumenty, składane wraz z ofertą można 

złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl. 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na 

www.platformazakupowa.pl. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne, dotyczące ofert opisane zostały w Regulaminie 

platformazakupowa.pl, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej siwz, a także dostępny jest 
na https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Przed złożeniem oferty wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. 

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony 
platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w 
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s; 
platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 
pikseli. 

5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB 
przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów. 

6. W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je 
na mniejsze paczki, po np. 75 MB każda. 

7. Instrukcja pakowania plików i inne instrukcje są dostępne pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

8. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza oraz 
zaplanowanie złożenia oferty z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie 
złożenia oferty. 

9. Za datę przekazania oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą przyjmuje się 
datę ich przekazania w systemie wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku 
składania oferty, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że 
oferta została złożona. 

10. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu, i siwz dokumenty - w tym także 
JEDZ, ewentualne pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu trzeciego, w postaci 
elektronicznej. 

11. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12. Oferta i dokumenty/oświadczenia składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Taki podpis na platformie zakupowej wykonawca 
może złożyć: 

 bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu lub/i 

 dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 
w przycisk „Przejdź do podsumowania”). 

13. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na każdym dokumencie osobno: 

 Wykonawca musi podpisać plik, który zamierza dołączyć do oferty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 

 Następnie w drugim kroku składania oferty należy: 
o sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików, 
o pobrać plik w formacie XML, 
o po wgraniu XML bez podpisu system dokona wstępnej analizy i wyświetli 

informację o błędzie, 
o informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy 

traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi 
proces badania ofert w postępowaniu, 

o pliku XLM nie należy modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów 
dowodowych, 

o Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące: 
 brak podpisu na dokumencie XML, 
 podpis kwalifikowany utracił ważność, 
 niewłaściwy formatu podpisu, 
 użycie podpisu niekwalifikowanego, 
 zmodyfikowano plik XML, 
 załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML. 

o niezależnie od wyświetlonego komunikatu wykonawca może kliknąć przycisk 
„Złóż ofertę”, aby zakończyć etap składania oferty, musi się jednak upewnić, czy 
błąd nie jest spowodowany błędami o których mowa wyżej, 

o następnie system zaszyfruje ofertę wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla 
zamawiającego do terminu otwarcia ofert, 

o ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości 
email z www.platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty 
(Uwaga ! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofania poprzedniej, jeżeli 
użytkownik nie jest zalogowany, to do jego identyfikacji potrzebne jest kliknięcie 
w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do 
czasu przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że 
straci on ważność), 

o w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na 
www.platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać kopię swojej 
oferty wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze. 

14.  Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na całej paczce XML: 

 Należy dołączyć w kroku pierwszym pliki do oferty, 

 Następnie w drugim kroku składania oferty należy: 
o sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików, 
o pobrać plik w formacie XML, 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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o wykonawca wgrywa plik zawierający podpis pobranej oferty XML opatrzony 
kwalifikowanym podpisem lub kwalifikowanymi podpisami w formacie XADES 
(XAdES), 

o jeżeli plik XML został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i 
podpis ten jest ważny wyświetli się komunikat potwierdzający prawidłowości 
podpisu wraz z informacją o osobie podpisującej, 

o gdy plik nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to w 
takiej sytuacji system wyświetli informację o błędzie (braku podpisu, braku 
ważnego podpisu lub modyfikacja pobranego pliku XML), 

o informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy 
traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi 
proces badania ofert w postępowaniu, 

o pliku XLM nie należy modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów 
dowodowych, 

o przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące: 
 brak podpisu na dokumencie XML, 
 podpis kwalifikowany utracił ważność, 
 niewłaściwy formatu podpisu, 
 użycie podpisu niekwalifikowanego, 
 zmodyfikowano plik XML, 
 załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML, 

o niezależnie od wyświetlonego komunikatu wykonawca może kliknąć przycisk 
„Złóż ofertę”, aby zakończyć etap składania oferty, musi się jednak upewnić, czy 
błąd nie jest spowodowany błędami o których mowa wyżej, 

o następnie system zaszyfruje ofertę wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla 
zamawiającego do terminu otwarcia ofert, 

o ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości e-
mail z www.platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty 
(Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofania poprzedniej, jeżeli 
użytkownik nie jest zalogowany, to do jego identyfikacji potrzebne jest kliknięcie 
w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do 
czasu przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że 
straci on ważność), 

o w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na 
www.platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać kopię swojej 
oferty wraz z pobranym i podpisanym plikiem XML na swoim komputerze. 

 

ROZDZIAŁ V. Wycofanie oferty, oferta po terminie, związanie ofertą, jawność postępowania i 
tajemnica przedsiębiorstwa 

 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza składania oferty. 

2. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana, nie można jej edytować. Przez zmianę 
oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić 
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

3. Złożenie nowej oferty powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. 
4. Jeśli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty 

następuje od razu po złożeniu nowej oferty. 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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5. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę, (niezalogowany lub 
nieposiadający konta), to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone: 

 przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adresem e-
mail, podanym podczas pierwotnego składania oferty lub 

 zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę. 
6. Potwierdzeniem wycofania oferty w przypadku ust. 5 tiret pierwszy jest data kliknięcia w 

przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji. 
7. Wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu. 
8. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania 

się z nią po upływie terminu składania ofert. 
9. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty. 
10. Złożenie oferty po terminie składania ofert jest możliwe tylko poprzez kliknięcie przycisku 

„Odblokuj formularz”. Po złożeniu takiej oferty wykonawca otrzymuje automatyczny 
komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.  

11. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o jej złożeniu po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

12. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest jawne. Zasada jawności, o 
której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

13. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne 
dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

15. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 
składania oferty, przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, 
aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w 
odrębnym pliku. 

17. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 12.12.2019 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18. Jeżeli wykonawca zdecyduje o przedłużeniu ważności oferty, oświadczenie woli w sprawie 
przedłużenia terminu związania ofertą musi zostać złożone zamawiającemu przed upływem 
terminu związania ofertą. 
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ROZDZIAŁ VI. Termin złożenia ofert, otwarcie ofert, informacja z otwarcia ofert, oświadczenie o 
grupie kapitałowej 

 
1. Oferty w formie elektronicznej należy złożyć do dnia 14.10.2019 r. do godz. 14:30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14.10.2019 r. o godz. 14:40. 

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4. System www.platformazakupowa.pl będzie automatycznie numerował oferty. Po upłynięciu 
terminu wyznaczonego na otwarcie ofert zostaną one automatycznie odszyfrowane. Otwarcie 
ofert nastąpi w kolejności, w jakiej zostały one złożone.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen, okresu gwarancji i rękojmi, terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Wykonawca, bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złoży oświadczenie o 
przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli wykonawca przynależy do 
grupy kapitałowej wspólnie z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, wraz ze 
złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 
ofert wspólnych oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej i 
ewentualne dowody na brak zakłócenia konkurencji składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać 
złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Oświadczenie to może zostać do zamawiającego przesłane w formie załącznika 
elektronicznego za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl, lub za 
pośrednictwem e-maila oc@widuchowa.pl.  

8. Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy 
kapitałowej do wykorzystania przez wykonawców. Wykonawcy mogą go nie wykorzystać i 
sporządzić oświadczenie na własnym formularzu, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać 
będzie warunkom określonym przez zamawiającego w siwz oraz warunkom określonym w 
ustawie PZP. 

 

ROZDZIAŁ VII. Podwykonawcy i podmioty trzecie 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm wykonawców. 

2. Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawców JEDZów podwykonawców. 

3. Podmiotem trzecim w niniejszym zamówieniu jest każdy podmiot, na zdolnościach 
zawodowych którego polega Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
mailto:oc@widuchowa.pl
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5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący każdego z 
tych podmiotów. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów 
trzecich musi być złożone już wraz z ofertą Wykonawcy. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda informacji zawierającej dane 
dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania 
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

9. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie 
potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub wobec tego 
podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał 
się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
zawodowe, wymagane przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający przekazuje wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do wykorzystania przez 
wykonawców. Wykonawcy mogą go nie wykorzystać i sporządzić zobowiązanie na własnym 
formularzu, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez 
zamawiającego w siwz oraz warunkom określonym w ustawie PZP. 

 

ROZDZIAŁ VIII. Oferty wspólne 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do złożenia oferty albo do 
złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego powinno jasno 
wynikać z treści pełnomocnictwa. 

3.  Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo, w postaci elektronicznej, 
opatrzone podpisem elektronicznym w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza.  

4. Zaleca się by w formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną wpisali dane 
teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego (do którego z 
podmiotów) i osoby do bieżącego kontaktu z Zamawiającym. 

5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 
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a) oferta – składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, jako jeden dokument, w imieniu wszystkich Wykonawców; 

b) JEDZ - składa we własnym imieniu każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, 

c) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej - składa we 
własnym imieniu każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - składa we 
własnym imieniu każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

e) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu – składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu wszystkich Wykonawców, jako jeden 
dokument, tj. wykaz dostaw wraz z dowodami należytego wykonania. 

6.  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich 
współpracę. 

7.  Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną  
i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. 

 

ROZDZIAŁ IX. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia żądane przez 
Zamawiającego, sposób wypełnienia JEDZa, wezwanie do uzupełnienia 

 

1.  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 

8) ustawy pzp. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wstępne oświadczenie, w formie JEDZ, 

wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.  Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia JEDZ, opracowany w oparciu o 

formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE: 

a)  zamawiający udostępnia wypełniony w żądanym zakresie JEDZ na stronie internetowej, w 

formie pliku xlm. Pliku nie należy otwierać lecz pobrać go na komputer, 

b)  w celu wypełnienia JEDZa przez wykonawcę lub inne podmioty należy wejść na stronę 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, wybrać pole „jestem wykonawcą”, a 

następnie zaznaczyć pole „zaimportować ESPD”. Poniżej należy wczytać plik JEDZa, 

umieszczony w lokalizacji fizycznej na dysku lokalnym wykonawcy i kliknąć przycisk 

„Dalej”. Zaimportowany JEDZ należy wypełnić wyłącznie w zakresie przygotowanym przez 

Zamawiającego i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

c) Zamawiający prosi, by wykonawca w części IV JEDZa wypełnił jedynie sekcję α (alfa) i 

nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV, 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
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e) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ, 
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  

g) w przypadku gdy wykonawca powołuje się przy spełnieniu warunków udziału 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów zobowiązany jest złożyć JEDZe dotyczące 
każdego nich – w zakresie niezbędnym do wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do udostępnianego 
potencjału. 

4.  Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, złoży w wyznaczonym terminie, aktualne na 

dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy PZP. 

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

6)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 



 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

16 
 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716). 

W przypadku ofert wspólnych dokumenty/oświadczenia składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów trzecich, Wykonawca przedstawia 

także ww. oświadczenia/dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

8) brak podstaw do wykluczenia z przesłanki opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 23) pzp 

Wykonawca potwierdza składając, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o braku 

przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej z załączeniem dowodów potwierdzających, że występujące w postępowaniu 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.  

W przypadku ofert wspólnych oświadczenie o przynależności/braku przynależności do 

grupy kapitałowej i ewentualne dowody na brak zakłócenia konkurencji składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną. 

Dokumenty mogą być złożone w oryginale, w postaci dokumentów elektronicznych 

podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii 

dokumentu/oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 

dotyczą. Jeżeli poświadczenia dokonuje pełnomocnik, z treści pełnomocnictwa musi wyraźnie 

wynikać upoważnienie do tej czynności.  

5.  Wykonawcy zagraniczni: 

1)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

a) w ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału składa informację z odpowiedniego rejestru 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy PZP; 

b) w ust. 4 pkt 4)-6) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a) i b) tiret drugi, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3)  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 2) 

niniejszego ustępu. 

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. 

a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 2) niniejszego 

ustępu. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

 

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach, 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

ROZDZIAŁ X. Wadium i sposób jego wniesienia 

 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 

5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) 

2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
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9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 

r. poz. 359 ze zm.). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego, prowadzone 

w Banku Spółdzielczym w Gryfinie Filia w Widuchowej Nr  46 9377 0000 0200 0446 2002 0001 

z dopiskiem: „wadium:i– Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w 

Widuchowej i Krzywinie”, przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w 

postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność  

za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
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Lp. Kryterium Ranga 

1 CENA 
 
Wartość punktowa jest obliczana wg wzoru: 
 
              x 60% x 100 
 
gdzie: 

R – ranga ocenianego kryterium 

Cn - cena najniższa 

Cb - cena badana 

  

W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

60% 

2 OKRES GWARANCJI OFEROWANEJ NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Wartość punktowa jest obliczana wg wzoru: 
 
                  x 40% x 100 

 
 
gdzie: 
R – ranga ocenianego kryterium, 
Gn – badany okres gwarancji, 
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji. 
 
Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji nie może 
być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 72 miesiące.  
W przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż 72 miesiące 
zamawiający do oceny oferty w tym kryterium weźmie pod uwagę najdłuższy 
akceptowalny okres, tj. 72 miesiące. 
 
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

40% 

 

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczania ceny oraz rozliczenia z wykonawcą 

 
1. Wykonawca, składając ofertę poda cenę za wykonanie dwóch wozów strażackich w PLN, 

zawierające także stawkę podatku VAT. 

2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez 

Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

3. W cenie wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także w 

szczególności dokonanie instruktażu użytkowania wozów strażackich. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informację o tym wykonawca podaje w ofercie. 

b 

n 

C 

C 
R        
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5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Postępowanie po otwarciu ofert, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty 

 

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę tego wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy 

bilans punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 

2. Przed udzieleniem zamówienia wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie 

wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie wynikającym z treści 

SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 

3. 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 dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych dokumentów. 

4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, 

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIV. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Za termin wykonania 
umowy zamawiający rozumie powiadomienie zamawiającego o możliwości odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

2. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia będzie wynikał z oferty wykonawcy. 
Okres rękojmi, zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
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ROZDZIAŁ XV. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne 

 

1. W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykonawcą zostanie zawarta 

umowa o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, chyba że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Środki ochrony prawnej 

 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu.  

5. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
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9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, czyli do Sądu 

Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Małopolskiej 17, 70-952 Szczecin. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 

wpływu skargi do sądu. 

14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. 

 

ROZDZIAŁ XVII. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch fabrycznie nowych wozów strażackich dla OSP w 

Widuchowej i w Krzywinie, według poniższych parametrów minimalnych dla każdego z nich: 

 

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1. Pojazdy muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań 

dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia. 

1.2. Pojazdy oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (ze zmianami) w sprawie wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze 

zmianami).  

Wykonawca zobowiązany jest przekazać komisji zamawiającego w dniu odbioru potwierdzoną kopię 

świadectwa dopuszczenia samochodów do użytkowania oraz pisemne sprawozdanie z badań samochodów, 

będących podstawą do uzyskania tego świadectwa. 

1.3. Pojazd zabudowany i wyposażony spełniać musi wymagania: 

- Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz 

Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów 

specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

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

Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 

2019, poz. 595) 

- przepisy aktualnie obowiązujących norm: PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). 

1.4. Samochody fabrycznie nowe (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019) - silnik i podwozie z kabiną 

pochodzące od tego samego producenta. 

II. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

2.1. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 16000 kg, 

jednocześnie masa całkowita pojazdu, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie 

może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia 

bazowego. 

2.2. Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: 
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- masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, 

- masę własną pojazdu, 

- naciski na oś przednią i tylną przy MMR, 

- obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. 

(dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 % przy MMR). 

2.3. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań 

dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 

grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(t.j. Dz. U. 2016.r. poz. 2022 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 

1. Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej 

oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: 

a) wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100W z min. 3 modulowanymi 

sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Air Horn". Sterowanie modulacją dźwiękową musi 

odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i klakson pojazdu,  

b) dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających ekwiwalentny 

poziom ciśnienia akustycznego min. 120 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu). 

Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu 

(lub w zderzaku poprzez wykonanie odpowiednich otworów,  lub w innym miejscu zapewniającym uzyskanie 

wymaganych parametrów) w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej 

pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i 

bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi, 

c) dodatkowego sygnału pneumatycznego wspomagającego podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu 

uprzywilejowanego o poziomie głośności min. 115 dB. Sygnał uruchamiany przyciskiem: 

- nożnym (lub ręcznym) na miejscu dowódcy, 

- ręcznym w bliskim zasięgu ręki kierowcy. 

 

2. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik  

z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z 

przedziału autopompy.  

 

3. Dodatkowo w pojeździe należy zamontować: 

1) w zabudowie pojazdu kierunkową sygnalizację LED: dwie lampy z przodu pojazdu.  

2) belkę (listwę) sygnalizacyjną z niebieskimi sygnałami błyskowymi w technologii LED o dł min. 1750 

mm. Moduły LED rozmieszczone na min.  ¾ swojej długości, skierowane do przodu belki. Belka 

spełniająca wymagania R65 oraz R10. 

3) min. jedną lampę błyskową 360o - LED niebieską z tyłu pojazdu z możliwością jej wyłączania 

(dopuszcza się umieszczenie lamp kierunkowych LED w zabudowie pojazdu); Lampy spełniająca 

wymagania R65 oraz R10. 

4) pomarańczowa „fala świetlna” LED z tyłu pojazdu nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna 

wyposażona dodatkowo w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją 

samochodu. 

5) 4 halogeny na orurowaniu z przodu pojazdu w systemie LED 

6) oświetlenie stopni do kabiny w systemie LED  

Wszystkie lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami 

mechanicznymi (stal nierdzewna lub zabezpieczona antykorozyjnie lub zastosowanie odpowiednio 

wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu). Klosze lamp w kolorze 

transparentnym białym lub transparentnym niebieskim.  

4. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ.  

5. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować 

zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. 

2.4. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP 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. KGPSP 2019 poz. 5). Dane dotyczące 

oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.  

2.5. Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 

pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z 
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późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. 

Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i 

pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem 

homologacji międzynarodowej. 

Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. 

Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 

III. PODWOZIE Z KABINĄ 

3.1. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy nominalnej min. 213 kW (290KM), 

spełniającym wymogi min. EURO 6 (lub równoważną).  

 

Masowy wskaźnik mocy pojazdu gotowego do akcji – min. 13,5 kW/t. 

3.2. Skrzynia biegów - manualna (mechaniczna) 

3.3. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3400 mm (wysokość z uwzględnieniem zamontowanej drabiny 

DW10) 

Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) 

lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. 

Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym 

otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty wyposażone w dodatkowe 

zamki zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy. 

3.4. Pojazd uterenowiony lub terenowy z napędem 4x4, możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi 

przedniej i tylnej, przekładnia rozdzielcza z przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i 

szosowym. 

Na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze. 

Zawieszenie przód i tył - resory paraboliczne wzmocnione (dopuszcza się zawieszenie tylne 

pneumatyczne), zawieszenie powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez 

uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. 

3.5. Kabina brygadowa, czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych 

samopoziomujących, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia 

przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w: 

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i załogi, 

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 

- fabryczny układ klimatyzacji, 

- klapę wentylacyjną w dachu, 

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, 

- reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz pojazdu, 

- radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową, 

- sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy, 

- sygnalizacja świetlna wysunięcia masztu, 

- manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka 

pianotwórczego, 

- uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy, 

- podest pod latarki i radiostacje nasobne z wyłącznikiem, 

- manipulator sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową, 

- uchwyty na ubrania załogi, 

- min. po 2 gniazda 12V. 

3.6. - wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 

- siedzenia pokryte materiałem odpornym na zanieczyszczenia, odpornym na rozdarcie i ścieranie, 

- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, 

- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, 

- w kabinie 4 uchwyty umożliwiające jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli w 

oparciach siedzeń. Uchwyty aparatów w kabinie powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały 

mocowanie aparatów powietrznych z butlą stalową 6l/30MPa oraz kompozytową 6,8(6,9)l/30MPa. 

3.7. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w 

zabudowie z tworzywa sztucznego,  

-  moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (+ rezerwa 10%). 
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Lampy tylne pojazdu wbudowane w zabudowę pojazdu (montaż lamp nie może powodować zmniejszenia 

kąta zejścia pojazdu podanego w świadectwie).  

3.8. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. 

3.9. Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania 

akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z 

zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów 

(stopień wykonania min. IP 44 lub równoważne, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu 

elektrycznego o napięciu ~ 230 V, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna 

i/lub dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym 

i pneumatycznym o długości min. 6 m. 

3.10. W kabinie należy zamontować także: 

- radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 

znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na 

kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3 lub równoważnym) i analogową z wbudowanym 

modułem Selekt 5, wyposażony w mikrofon z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. 

Moc nadajnika - do 25 W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady 

kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. 

Samochód powinien być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację antenową. 

Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski 

rozdzielczej.  

3.11. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę 

monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera  powinna być 

przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić  

na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor min 

7” przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana 

automatycznie po włączeniu biegu wstecznego w pojeździe. Dodatkowo możliwość uruchomienia kamery 

w dowolnym momencie przez kierowcę. 

Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. 

3.12. Minimalny prześwit podwozia - zgodny z wymaganiami dla kategorii II. 

3.13. Kąt natarcia - zgodny z wymaganiami dla kategorii II. 

3.14. Kąt zejścia - zgodny z wymaganiami dla kategorii II. 

3.15. Kolor: 

- elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, 

- błotniki przednie, tylne i zderzaki - białe, 

- kabina, zabudowa - RAL 3000. 

3.17. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h. 

3.18. Rezerwa masy min. 3 % (liczona jako różnica między technicznie dopuszczalną maksymalną masą 

całkowitą określoną przez producenta podwozia i podaną w świadectwie homologacji typu,  a 

maksymalną masą rzeczywistą pojazdu). 

3.19. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia 

silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 

3.20. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot 

spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy (strona kierowcy). 

Pobór powietrza wyprowadzony w sposób zabezpieczający przed zassaniem gorących produktów 

pogorzeliskowych. 

3.21. Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości 

pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C 

3.22. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 

3.23. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy (min. 

120 l). 

3.24. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju 

oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. 

3.25. Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków 

atmosferycznych. Indeks nośności opon dostosowany do maksymalnej masy całkowitej pojazdu i 

prędkości pojazdu (jednakowe na przednich i tylnych osiach dostosowane do parametrów maksymalnych 

pojazdu (nośność i prędkość). 

Na osi tylnej ogumienie pojedyncze. 
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Pełno wymiarowe koło zapasowe (bez konieczności przewożenia na pojeździe). 

Klucz do kół ze „wspomaganiem" (z wewnętrzną przekładnią planetarną). 

3.26. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. 

Zaczep posiada homologację lub certyfikat dopuszczenia. 

Pojazd wyposażony w: 

- zaczep holowniczy z przodu umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu, 

- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie 

min.100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdów 

- tylny zderzak lub inne zabezpieczenie ochronne chroniące przed wjechaniem innego pojazdu, 

- gniazda 24V (gniazdo 7-pin typ N zgodne z DIN/ISO 1185 lub równoważne, gniazdo 7-pin typ S zgodne 

z DIN/ISO 3731) - lub równoważne. 

3.27. Przystawka odbioru mocy do zasilania urządzeń zewnętrznych w wersji dla pojazdów strażackich w opcji 

o podwyższonych parametrach. 

3.28. Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami na wszystkich osiach. 

Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS lub równoważny.  

Hamulec postojowy działający na koła obu osi pojazdu. 

3.29. Lusterka główne zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. 

3.30. Szyby pojazdu (min. przednie drzwi kabiny) wyposażone w elektryczny układ podnoszenia i opuszczania. 

3.31 Drzwi przednie i tylne wyposażone w centralny zamek. 

IV. ZABUDOWA POŻARNICZA 

4.1. Konstrukcja zabudowy wykonana w całości z materiałów  

w pełni odpornych na korozję. 

Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu z możliwością rozmieszczenia 

grupowego. 

Wykonanie zabudowy – bez ostrych krawędzi, starannie wykończone i zabezpieczone. 

Osłona maskująca między kabiną a zabudową. 

4.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym ze skrzynią (lub skrzyniami) 

na sprzęt. 

Skrzynia/e z własnym oświetleniem LED. 

4.3. Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. 

4.4. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem 

sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w uchwyty na całej szerokości 

żaluzji  umożliwiające jednocześnie otwieranie oraz zamki zamykane na klucz. Jeden klucz powinien 

pasować do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 

Konstrukcja skrytek oraz znajdujących się w nich półek, tac, szuflad (itp.) oraz mocowań powinna 

zapewnić ergonomiczne rozmieszczenie i bezpieczne mocowanie całości sprzętu przewidzianego dla tego 

typu samochodu. 

4.5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po 

otwarciu drzwi skrytki wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od 

przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 

4.6.  Pojazd powinien posiadać dodatkowe oświetlenie pola pracy spełniające wymagania minimalne określone 

w punkcie 5.1.3.3 normy PN-EN 1846-2 (lub równoważnej). Oświetlenie wykonane w technologii LED. 

Uruchamiane w kabinie kierowcy i w przedziale autopompy. 

4.7. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej 

oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 

4.8. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać 

oznakowanie ostrzegawcze. 

4.9. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być 

tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.  

4.10. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza oraz wentylację. 

4.11. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym (elementy 

narażone na działanie opadów atmosferycznych pokryte dodatkową warstwą materiału antypoślizgowego). 

Samochód wyposażony w podesty robocze do skrytek na całej długości skrytek po obu bokach pojazdu 

zapewniające bezpieczną pracę ratowników (nie dopuszcza się stosowania drabinek). Zamykanie 

podestów wykonane za pomocą siłowników ze zwalniaczami (lub za pomocą innych rozwiązań 

konstrukcyjnych chroniących przed przytrzaśnięciem ręki). 
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4.12. Zbiornik wody o pojemności od 2.5 do 3 m3 (+/-2%),  wykonany z materiału odpornego na korozję 

(kompozyt), zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną 

eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.  

Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny - górny umożliwiający wejście strażaka do zbiornika,  otwór 

w dolnej części umożliwiający czyszczenie oraz wskaźnik poziomu. 

Nadciśnienie testowe zbiornika 20 kPa. 

Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed 

przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

4.13. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu 

testowym 20 kPa, 

- wykonany z materiału wysoko odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków 

pianotwórczych i modyfikatorów, 

- zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, 

- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu 

pojazdu. 

- zbiornik wyposażony we wskaźnik poziomu 

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

4.15. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 

m oraz min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. 

Autopompa zapewnia utrzymywanie stałego zadanego ciśnienia.  

4.16. 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. 

4.17. Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 

min. 60 m na zwijadle, zakończoną wysokociśnieniową prądownicą wodno-pianową z płynną (lub 

skokową) regulacją wydajności oraz z możliwością uzyskania prądu zwartego i rozproszonego i 

mgłowego. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania. 

Do prądownicy należy dołączyć nasadkę pianową. 

4.18 Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia 

węża. 

Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą ręczne 

zwijanie.  

Zwijadło wyposażone w czujnik uniemożliwiający zwijanie elektryczne w przypadku załączenia hamulca, 

sprzęgło i zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika zwijadła. 

Wykonanie zwijadła umożliwiające jego obsługę przez jednego strażaka. 

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

- min. 2 nasad tłocznych wielkości 75 umiejscowionych w tylnej części pojazdu,  

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,  

- działka wodno-pianowego na dachu pojazdu, 

- instalacji zraszaczowej. 

Wymagane jest podawanie wody z autopompy podczas poruszania się pojazdu z prędkością do 8 km/h. 

4.20. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 

4.21. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z 

głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 

4.22. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze 

pracy pompy: 

- manowakuometr, 

- manometr niskiego ciśnienia, 

- manometr wysokiego ciśnienia, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

- miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

- wyłącznik silnika pojazdu, 

- licznik motogodzin pracy autopompy, 

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 

4.23. Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 1 nasadę 75  pojazdu z zaworem kulowym do napełniania z 
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hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem 

wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem 

zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

4.24. Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w ręczny  dozownik środka pianotwórczego 

umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3%, 6% (tolerancja ± 0,5) w całym zakresie wydajności 

pompy. 

Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający automatyczną i ręczną regulację ciśnienia 

pracy. 

4.25. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i 

działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Wszystkie uszczelki 

nasad wykonane  

z silikonu.  

4.26. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co 

najwyżej dwóch zaworów. Opróżnianie zbiornika wodnego również poprzez wolny wylew. 

4.27. Przedział autopompy musi być zabudowany i wyposażony  

w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie 

zabezpieczający układ wodno- pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający 

niezależnie od pracy silnika (z możliwością prostego odłączenia w okresie letnim przez obsługującego 

pojazd).  

4.28. Na wlocie ssawnym (110) pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem 

się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika 

własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. 

4.29. W zabudowie należy zamontować uchwyty do przewożenia min. 2 butli na sprężone powietrze (stalowych 

i kompozytowych). 

4.30. Maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5 m, mierzony od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy 

ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 355o (lub 180o w obie strony)  i 

pochylania źródeł światła, zamontowany na stałe w samochodzie (w zabudowie lub między zabudową, a 

kabiną), maszt  oświetleniowy wysuwany, pneumatyczny z najaśnicami typu LED, klasa szczelności IP65 

lub równoważnej, o łącznej mocy światła 30 tys. lumenów (min. 2 najaśnice), zasilanie 24V z instalacji 

samochodu, każda najaśnica ze specjalną optyką do oświetlania dalekosiężnego. Sygnalizacja 

podniesienia masztu na panelu kontrolnym. 
Umiejscowienie masztu, nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym. Głowica masztu powinna 

być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. Sterowanie masztem i 

głowicą z reflektorami za pomocą sterownika - pilota na przewodzie o dł. min. 200 cm. Sterowanie 

pilotem musi być możliwe w rękawicy strażackiej. 

Zasilenie z instalacji elektrycznej samochodu. 

4.31. Agregat prądotwórczy z wbudowaną tablicą rozdzielczą  

z gniazdami zasilającymi (min. 2x230 V) wyposażony w układ elektronicznej regulacji napięcia AVR.  

Stopień ochrony IP54 lub równoważnej.  

 

Tablica kontrolno - sterująca agregatu i masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej skrytce za 

kabiną.  

Agregat umieszczony na wysuwanej tacy. 

4.32. Na dachu pojazdu zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu min. 1600 

dm3/min (przy ciśnieniu 8 bar na wylocie działka) z wytwornicą piany ciężkiej. 

4.33. Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V lub hydraulicznym, umieszczoną z 

przodu. Min. siła uciągu wyciągarki  7 ton z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Lina dł. min 25 m 

(koniec liny w kolorze czerwonym). Wyciągarka wyposażona w układ sterowania przewodowego, 

hamulec, rolkową prowadnicę liny i dodatkowe zblocze oraz pokrowiec kompozytowy. 

4.34. Przewidziane miejsce, szuflady wysuwane, skrzynki i uchwyty do montażu i przewożenia wyposażenia 

przewidzianego dla tego typu pojazdów zgodnie z standardem wyposażenia dla tego typu pojazdu. 

Poszczególne skrytki posiadające spis  jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje oraz dodatkowo opisy na 

każdej półce opisujące sprzęt.  

Wymagane wysuwane: tace dla sprzętu hydraulicznego, agregatu prądotwórczego i deski ortopedycznej. 

4.35 Na dachu zamontowane uchwyty do montażu drabiny DW10. 

 

4.36 Instalacja zraszaczowa wyposażona w min. 4 zraszacze  

(2 z przodu i 2 między kołami przednimi i tylnymi pojazdu) zasilane z autopompy, uruchamiane z kabiny 
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kierowcy. 

V. WYPOSAŻENIE POJAZDU OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

(przewidziane do montażu w pojeździe) 

5.1. piła ratownicza – 1 szt. (parametry minimalne) 

Moc kW/KM 4,4/6 

Pojemność skokowa cm³ 76,5 

5.2 łom typu huligan – 1 szt. długość 91 cm 

5.3 1 zestaw klinów - zestaw podkładów i klinów do stabilizacji Typ A 

 

VI. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU PRZEWIDZIANE DO MONTAŻU W POJEŹDZIE 

DOSTARCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1 Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika. 

Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający. 

Lp. Nazwa Ilość 

1 Agregat prądotwórczy 1 

2 Wentylator oddymiający 1 

3 Pilarka do drewna 2 

4 Piła do betonu 1 

5 Agregat hydrauliczny z wężami 1 

6 Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy  1 

7 Nożyce hydrauliczne 1 

8 Rozpieracz hydrauliczny kolumnowy 1 

9 Łańcuchy ratownicze do rozpieraka ramieniowego 1 

10 Kanister na paliwo z PE 5 l (na mieszankę do pilarki) 1 

11 Kanister na paliwo z PE 5 l (n a paliwo do agregatu) 1 

12 Prądownica wodno-pianowa 75 1 

13 Prądownica wodno-pianowa 52 min.2 

14 Prądownica wodno-pianowa 25 min.2 

15 Przełącznik 110/75  1 

16 Przełącznik 75/52 1 

17 Przełącznik 52/25 1 

18 Rozdzielacz kulowy 75/52 1 

19 Motopompa pływająca 1 

20 Pompa szlamowa/półszlamowa 1 

21 Węże tłoczne W75, W52 i W 25 razem ok.20 

22 Węże ssawne 110 2 

23 Smok ssawny  1 

24 Stojak hydrantowy 1 

25 Klucz do hydrantów podziemnych 1 

26 Klucz do hydrantów nadziemnych 1 

27 Kurtyna wodna 1 

28 Torba medyczna PSP R1 1 

29 Deska ortopedyczna 1 

30 Pachołki drogowe 4 

31 Siekiera 1 

32 Nożyce do prętów 1 

33 Iżektor 1 

34 Zasysacz liniowy 1 

35 Gaśnica 6 kg 2 

36 Siodełka wężowe min.1 
 

VII. WYMAGANIA DODATKOWE 

7.1. W terminie odbioru należy dostarczyć także: 

1) instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim; 

2) pełną dokumentację niezbędną do rejestracji samochodu w Polsce, jako pojazdu pożarniczego 

specjalnego. W sytuacji, gdy dostarczenie wydanego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu 

pojazdu, dopuszcza się jego dostarczenie na koszt wykonawcy po dokonaniu tego odbioru. 

7.2. Pojazd wyposażony, co najmniej w: zestaw narzędzi naprawczych, podnośnik hydrauliczny, trójkąt 

ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. 
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7.3. Gwarancja: 

- na podwozie min. 24 miesiące. 

- na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące. 

 

Wykonawca powiadomi zamawiającego za pośrednictwem e-mail: oc@widchowa.pl, lub 

telefonicznie na nr: +48 608 362 318 o możliwości zainstalowania w pojeździe ww. 

przedmiotów na takim etapie realizacji przedmiotu zamówienia, na którym będzie to możliwe. 

Zamawiający dostarczy wykonawcy ww. przedmioty nie później niż w ciągu 5 ni roboczych od 

powiadomienia. Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy 

pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i zamontowania. 

 

2. Miejscem wydania przedmiotu i wykonania umowy będzie siedziba Wykonawcy. Wykonawca 

powiadomi zamawiającego za pośrednictwem e-mail: oc@widuchowa.pl, lub telefonicznie na 

nr: +48 608 362 318 o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia, w terminie o którym 

mowa w Rozdziale XIV ust. 1 niniejszej siwz. Odbiór nastąpi przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 

zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania przedmiotu zamówienia razem z dokumentacją 

wozów strażackich, w tym dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu oraz do dokonania 

instruktażu użytkowania wozów strażackich. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo – 

odbiorczy. 
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