
G m i na C h e m  l s k i: d os ta w a  redn i e g o  sa m o c h o d u  ra t o w n i c z o-ga n i c ze g o. ł Ś ą ś ś

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO,  A PONIŻEJ

WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART.1l ust 8 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

nr 341/II/5/2010 z dnia 09.04.2010r.

na:

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

S pec y f i k a c j a i s t o t n y c h  w a r u n k ó w  za m ó w i e n i a                                                                                                  S t r o na 1



G m i na C h e m  l s k i: d os ta w a  redn i e g o  sa m o c h o d u  ra t o w n i c z o-ga n i c ze g o. ł Ś ą ś ś

Zawartość
I. Zamawiający.                                                                                                                               ...........................................................................................................................  3  
II. Tryb udzielenia zamówienia :                                                                                                     .................................................................................................  3  
III. Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                    ................................................................................................  3  
IV. Oferty częściowe/wariantowe                                                                                                   ...............................................................................................  4  
V.  Zamówienia uzupełniające                                                                                                        ....................................................................................................  5  
VI. Termin wykonania zamówienia.                                                                                               ...........................................................................................  5  
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.                                              ..........................................  5  
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami                      ..................  6  
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami                                                   ...............................................  7  
X.      Wadium.                                                                                                                                    ................................................................................................................................  7  
XI. Termin związania ofertą                                                                                                            ........................................................................................................  7  
XII. Opis sposobu przygotowania oferty.                                                                                       ...................................................................................  7  
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert                                                                      ..................................................................  8  
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny                                                                                                ............................................................................................  8  
XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.                ............  8  
XVI. Kryteria i sposób oceny ofert                                                                                                 .............................................................................................  9  
XVlI.  Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
                                                                                                                                                       .....................................................................................................................................................  9  
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.                                                               ...........................................................  10  
XIX. Aukcja elektroniczna.                                                                                                           .......................................................................................................  10  
XX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.                                                                              ..........................................................................  10  
XXI .Warunki umowy.                                                                                                                  ..............................................................................................................  10  
XXII. Środki ochrony prawnej.                                                                                                     .................................................................................................  10  
XXIII. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów                                         .....................................  11  
XXIV. Załączniki do siwz.                                                                                                            ........................................................................................................  11  
FORMULARZ OFERTOWY                                                                                                       ...................................................................................................  12  

S pec y f i k a c j a i s t o t n y c h  w a r u n k ó w  za m ó w i e n i a                                                                                                  S t r o na 2



I. Zamawiający.
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

NIP: 222-00-24-015                                             Regon: 272593348
tel. 032 225-75-04                                    fax 032 225-75-40 wew.43

www.chelm  sl.pl                                                  e-mail: ugchelmsl@poczta.fm

Godziny urzędowania: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30; 

wtorek: od godz. 9.00 do 17.00.

I I. Tryb udzielenia zamówienia :

1) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego; art. 10 ust. l oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z 
późn.zm.).

2) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655 wraz z późn.zm.).

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

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz.1796).

I I I. Opis przedmiotu zamówienia

1) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34.14.42.10-3 – wozy strażackie.

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego  samochódu ratowniczo-gaśniczy o 
następujących parametrach:

a) spełniający wymagania polskich przepisów:

i) o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”, 

ii) Norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3;

iii) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 
roku w sprawie wykazu wyrobów służących  zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania - Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) wraz z świadectwem 
dopuszczenia wydanym przez CNBOP.

b) posiadający następujące dane techniczne:



i) zabudowany na podwoziu marki „ MAN 10-224” lub równoważnym, 

ii) napęd 4x4,

iii) kabina jednomodułowa 6 osobowa,

iv) sygnalizacja świetlna i dźwiękowa: lampy stroboskopowe na belce przedniej i lampy 
pulsujące, z tyłu 2szt lamp błyskowych obrotowych koloru niebieskiego, zestaw 3 syren 
tonowych,

v) zbiornik wodny 3000 litrów nierdzewny kwasoodporny,

vi) zbiornik pianotwórczy 10% zbiornika wody tj. 300 litrów nierdzewny kwasoodporny,

vii) autopompa AU16/8 z mieszalnikiem środka pianotwórczego,

viii) szybkie natarcie,

ix) działko wodno pianowe,

x) zabudowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, poszycie z blachy aluminiowej,

xi) wnętrze schowków z blachy aluminiowej łezkowej,

xii) schowki zamykane żaluzjami pyłoszczelnymi i bryzgoszczelnymi, po 3 żaluzje na stronie,

xiii) wejście na podest roboczy – drabinka ze stali nierdzewnej,

xiv)podest roboczy przygotowany do montażu drabiny, węży i innego sprzętu, barierka 
wykonana ze stali nierdzewnej,

xv) uchwyty do montażu aparatów tlenowych oraz butli,

xvi)  podesty robocze wysuwane umożliwiające łatwy dostęp do obsługi schowków,

xvii) z tyłu pojazdu fala naprowadzająca koloru pomarańczowego,

xviii) ogrzewanie postojowe webasto,

xix)  tempomat,

xx) reflektory robocze – 8 szt,

c) posiadający wszystkie niezbędne aprobaty, atesty i certyfikaty dopuszczające pojazd do ruchu 
po drogach  i umożliwiające jego bezproblemową rejestrację oraz prowadzenie akcji 
gaśniczej.

IV. Oferty częściowe/wariantowe

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



V.  Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający żąda wykonania zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2010r.

VI I. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz 
oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, 
którzy spełnią następujące warunki i złożą potwierdzające je dokumenty:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

i) wykonawcy przedłożą aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonania zamówienia:  

i) w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.  Wykonawca sporządzi 
wykaz ww. zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;

ii) złożą oświadczenie, że na zrealizowane zamówienie udzielą co najmniej 12-miesięcznej 
gwarancji i rękojmi za wady;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   
zamówienia:

i) oświadczą, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami  zdolnym do wykonania 
zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy przedłożą także następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

b) oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymaga ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert;

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f) wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia;

g) oświadczenie o okresie udzielonej gwarancji i okresie udzielonej rękojmi na dostarczany 
pojazd;

h) zdjęcia pojazdów odpowiadających przedmiotowi zamówienia jakie dostawca wykonywał do 
tej pory (minimum 1 szt.),

i) pełne dane techniczne pojazdu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełnić warunki art 23 ustawy pzp.

W przypadku ubiegania się o zamówienie podmiotu wspólnego zamawiający nie narzuca żadnych 
form ich tworzenia.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  podmiot  wspólny  musi  spełnić  postawione  warunki 
uczestnictwa w postępowaniu tzn:

1. warunki wynikające z art. 24 ustawy pzp każdy z współtworzących podmiot wspólny musi 
spełnić indywidualnie i przedstawić żądane dokumenty potwierdzające;

2. warunki techniczne i finansowe powinni spełniać łącznie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły „spełnia/nie 
spełnia".

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wyżej wymienione dokumenty 
mogą być  złożone w formie  oryginałów lub kserokopii  potwierdzonych za  zgodność przez osobę 
/osoby uprawnioną  do  podpisania  oferty  z  dopiskiem "za  zgodność  z  oryginałem".  Zamawiający 
zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii  dokumentu  wyłącznie   gdy 
złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości 
co  do  jej  prawdziwości,  a  zamawiający  nie  może  sprawdzić  jej  prawdziwości  w  inny  sposób. 
Zamawiający  wezwie  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  oświadczeń  i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI I I. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami w następujący sposób:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania na piśmie, oraz za pomocą, 

telefaksu  z zastrzeżeniem punktu 2) , 3) i 4).   
2) ofertę wraz z załącznikami wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby z zacho-

waniem prawidłowej formy pisemnej,
3) Oświadczenia,  pytania,  wnioski,  zawiadomienia,  odwołania  oraz informacje  przekazane za 

pomocą telefaksu uważa się za złożone w danym terminie jeżeli ich treść dotarła  do adresata 
przed upływem tego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (art. 27 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 



4) Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania przez wykonawcę przekazanych przez Zamawia-
jącego za pomocą telefaksu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji był przez 
wykonawcę niezwłocznie potwierdzony bez osobnego wezwania.

Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy pzp. Pytania wykonawców muszą 
skierowane na adres:

URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski

lub faksem nr :032 225-75-40 wew.43

przekazane zamawiającemu zgodnie z formą i sposobem postępowania określonym w ust.  l. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych  warunków  zamówienia,  bez  wskazania  źródła  zapytania  oraz  zamieści  je  na  stronie 
internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

-   Leszek Maciejowski - Z-ca Wójta Gminy

-   Danuta Grzywa - Inspektor Referatu Gospodarki Gminnej

w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek. piątek od godz. 7.30 do 15.30,
wtorek od godz. 9.00 do 17.00

X.  Wadium.

Nie dotyczy. 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Przygotowanie oferty.

a. oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w dwóch egzemplarzach,

b. koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu 
ponosi składający ofertę,

c. wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
d. oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

e. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,

f. oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie 
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej 
specyfikacji,

g. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami zamawiającego,
h. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę,



i. oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach,
j. wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty,
k. wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 

ofertę.  opakowanie  z  dyspozycją  zmiany  lub  wycofania  oferty  musi  być  dodatkowo 
oznaczone  słowami  „Zmiana  oferty"  lub  „Wycofanie  oferty"  i  zostanie  otworzone  w 
pierwszej  kolejności.  Do dyspozycji  zmiany lub wycofania oferty musi  być dołączony 
dokument,  z  którego  wynika,  że  osoba  podpisująca  dyspozycję  wycofania  oferty  jest 
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do właściwie 
złożonej dyspozycji wycofania oferty, zamawiający otworzy ofertę.

2) Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

a. koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres: 

URZĄD  GMINY CHEŁM ŚLĄSKI, ul. Konarskiego 2  41-403 Chełm Śląski
oznakowane następująco: 

„DOSTAWAWOZU STRAŻACKIEGO
nie otwierać przed 20.04.2010r. do godz. 10.00"

XI I I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
URZĄD GMINY , ul. Konarskiego 2 pok. nr 201 do dnia 20.04.2010r. godz. 10:00.

2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu.

3) Miejsce otwarcia ofert: 
URZĄD GMINY ul. Konarskiego 2 pok. 8 I piętro, dnia 20.04.2010r. godz..l0:30.

4) Sesja otwarcia ofert:

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji,

c) po otwarciu każdej oferty przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, okres gwarancji.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cenę należy wyliczyć z uwzględnieniem kosztów dostawy pojazdu loco siedziba zamawiają-

cego.
2) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przed-

miotu zamówienia w sposób zgodny z umową.
3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić podatek VAT.
4) Cena oferty będzie ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.

XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.



XVI. Kryteria i sposób oceny ofert
1) Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatry-

wania , jeżeli:
 oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją – co do formy opracowania 

i treści,
 z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki for-

malne określone niniejszą specyfikacją,
 złożone oświadczenia i dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 poprawnie wniesiono wadium.

             
       2)  Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:
Lp. Opis kryterium War.% kryt. Zasady przydzielania punktów
1 Cena 100% Min. wartość zaproponowana w ofertach

----------------------------------------------------- x 100 pkt.
wartość zaproponowana w badanej ofercie      

3) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy skła-
dający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach.

4) Jeżeli  oferta  wykonawcy zawierać  będzie  –  zdaniem Zamawiającego –  rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wyso-
kość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli do-
konana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przed-
miotu zamówienia.

XVlI.  Informacja o formalnościach, jakie winny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.

1) O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz opublikuje go na swojej stronie internetowej. 

2) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;



 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia;

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ-
niej przewidzieć;

 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w spra-
wie zamówienia publicznego.

3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia rów-
nocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą w ter-
minie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spo-
śród pozostałych ofert chyba, że w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofer-
tę nie podlegającą odrzuceniu lub upłynął termin związania ofertą.

6) Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikaty, homologa-
cje, atesty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

XVI I I. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.

XIX. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI  .Warunki umowy.
1) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4) Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ. 
5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień 

umowy: 
a) dopuszcza się możliwość zmiany terminu zapłaty za wykonaną dostawę w 

przypadku, gdy nie może on być dochowany z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy 
zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,



XXI I. Środki ochrony prawnej.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania, wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych.

XXI I I. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania 
dokumentów

Uczestnicy  postępowania  mają  prawo  wglądu  do  treści  protokołu  oraz  ofert  w  trakcie 
prowadzonego  postępowania  z  wyjątkiem  dokumentów  stanowiących  załączniki  do 
protokołu,  (jawne  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu 
postępowania)  oraz  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  dokumentów  lub  informacji  zastrzeżonych  przez 
Wykonawcę. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 zamawiający  udostępnia  wskazane  dokumenty  po  złożeniu  pisemnego 
wniosku,  zamawiający  wyznacza  termin,  miejsce  oraz  zakres  udostępnianych 
dokumentów,

 zamawiający wyznaczy członka  komisji,  w którego obecności  udostępnione 
zostaną dokumenty,

 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz 
w czasie godzin jego urzędowania.

W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. Załączniki do siwz.
Załączniki stanowiące integralna część SIWZ:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Wzór (projekt) umowy.

Zatwierdzam 12.04.2010
WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Stanisław Jagoda



Nr sprawy: 341/II/5/2010

Załącznik nr 1

...................................................                                                             dnia ...........................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot oferty :

 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Zamawiający :

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

Wykonawca :

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

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

1. Po zapoznaniu się ze "Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia" my niżej 

podpisani,  składamy niniejszą Ofertę. 

2. Cena naszej Oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

1. ....................................................... złotych netto

                   (słownie  złotych ...................................................................... netto)

2. .................................................................. złotych  podatek VAT

                  (słownie  złotych ...................................................... podatek VAT)

3. ................................................... złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

                  (słownie  złotych ............................................................. brutto)

3. Terminy gwarancji i rękojmi: …………… (nie mniej niż 12 miesięcy).



4. Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej 

Oferty. 

5. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia 

jej otwarcia. 

6. Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty są:

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

7. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych 

w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi materiałami przetargowymi i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

9.      Oferta składa się z …….. zapisanych stron.

Data : ........... 2010 r.

Podpisano :  

Imię i  nazwisko: Stanowisko: Podpis wraz z pieczątką imienną

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

.................................................... ..................................................... ....................................................
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Załącznik nr 2

Do SIWZ

Umowa dostawy Nr ........  /projekt/
na dostawę średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego

W dniu …............. roku w Chełmie Śląskim pomiędzy Gminą Chełm Śląski mającą swą siedzibę w 
Chełmie Śląskim ul. Konarskiego 2, zwaną dalej Odbiorcą, reprezentowaną przez: 
l. Stanisława Jagodę - Wójta Gminy,  
a
…................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
mającym siedzibę: 
…................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Dostawcą, w imieniu którego działają:
1..............................................................................-
2...............................................................................-
3..............................................................................-
w rezultacie dokonania przez Odbiorcę wyboru oferty Dostawcy, zgodnie z wymogami ustawy prawo 
zamówień publicznych z 29stycznia 2004r. (Dz.U.z 2007 r. Nr 223 poz.1655 wraz z późn. zm.) - 
zwaną dalej ustawą - w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje zawarta Umowa o następującej 
treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1.  Zgodnie  z  przeprowadzonym  przetargiem  nieograniczonym  Odbiorca  powierza,  a  Dostawca 
zobowiązuje  się  do  dostawy  średniego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  zgodnie  z  opisem 
zamieszczonym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  stanowiącej  załącznik  nr  2  do 
niniejszej umowy.
2.  Dostarczony  samochód  winien  spełniać  wymagania  polskich  przepisów  o  ruchu  drogowym  z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o 
ruchu drogowym". Posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 
MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji 
wydane przez Ministra Infrastruktury.  W przypadku,  gdy przekroczone zostały warunki  zabudowy 
określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz 
zgoda  producenta  podwozia  na  wykonanie  zabudowy.  Samochód  powinien  posiadać  aktualne 
dokumenty potrzebne do rejestracji oraz wszystkie wymagane dokumenty potrzebne dla samochodów 
ratowniczo-gaśniczych.

§ 2. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2010 r. 

§ 3. Obowiązki Dostawcy
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, sprawnego technicznie i gotowego do 
pracy.
2.  Ponoszenia  odpowiedzialności  za  jakość  dostarczonego  samochodu,  ponoszenia  z  tego  tytułu 
wszelkich skutków prawnych (np. wymiana samochodu).
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3.  Przeszkolenie  wskazanych  osób  przez  Odbiorcę  z  zakresu  obsługi  samochodu  ratowniczo-
gaśniczego.
4. Dostarczenie wraz z samochodem n/w dokumentów:

1) Książki gwarancyjnej dla pojazdu – 1 szt. w języku polskim;
2) Instrukcji obsługi pojazdu – 1 szt. w języku polskim;
3) Wykazu wyposażenia technicznego samochodu,
4) Protokołu przekazania,
5) Wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu.

§ 4. Obowiązki Odbiorcy
Do obowiązków Odbiorcy należy:
1. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 5. Wynagrodzenie
1) Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:
netto ........................ zł (słownie:.......................................................................................................)
podatek VAT ......... %: .................. zł(słownie: ...................................................................................)
brutto ..................... zł (słownie: ........................................................................................................)
2) Cena ryczałtowa obejmuje: koszty dostawy loco siedziba Odbiorcy, akcyza, upusty, podatek VAT, 
koszty ubezpieczeń oraz wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Dostawcy niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 6. Rozliczenia i płatności
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy będzie płatne przelewem na konto bankowe 
Dostawcy  .....................................................,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  30  dni  od  daty 
bezusterkowego odbioru samochodu i po otrzymaniu faktury.

§ 7. Odbiory
Odbiorca  dokona  odbioru  przedmiotu  umowy  w  obecności  Dostawcy  w  miejscu  przeznaczenia 
spisując protokół dostawy/odbioru.
Podstawą odbioru będzie wywiązanie się Dostawcy z obowiązków wymienionych w § 3 pkt. 1, 3.

§ 8. Kary umowne
1) Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:

1. za opóźnienie w terminie dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 0,1 % 
wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 
2.  za  opóźnienie  w usunięciu  wad lub  usterek  stwierdzonych przy odbiorze  w wysokości 
400,00 PLN  (czterysta złotych) za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie 
od następnego dnia wyznaczonego przez Odbiorcy na usunięcie wad lub usterek.
3.  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości  20% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto.

2) W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Dostawcę  zobowiązania 
będącego  przedmiotem umowy jest  on  zobowiązany  do  pokrycia  wynikłej  szkody w pełnej 
wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. 

3) W przypadku gdy Dostawca nie wykona napraw usterek w terminie wskazanym przez Odbiorcy 
wówczas Odbiorca ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw  innemu podmiotowi na 
koszt  i  ryzyko  Dostawcy,  niezależnie  od  uprawnienia  przewidzianego  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu.

4) Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

§ 9. Serwis
1.Dostawca zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodne z karta serwisową.

S pe c y f i k a c j a i s t o t n y c h  w a r u n k ó w  za m ó w i e n i a                                                                                                  S t r o na 15



G m i na C h e m  l s k i: d os ta w a  redn i e g o  sa m o c h o d u  ra t o w n i c z o-ga n i c ze g o. ł Ś ą ś ś

2. Odbiorca ponosi koszty eksploatacji w okresie gwarancyjnym.
3. Punkt serwisowy na terenie Polski (w odległości najkrótszej dla Odbiorcy): ...............................
.................................................................................................................................................................... 
                                              (adres, telefony do kontaktu)
3) dla podwozia zlokalizowany w odległości .......... km od siedziby Odbiorcy: ..............................
....................................................................................................................................................................

(podać adres)

§ 10. Gwarancja jakości
1.  Dostawca udziela gwarancji  na dostarczony pojazd na okres ……….. miesięcy.  Bieg gwarancji 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
2. Dostawca udziela rękojmi  na dostarczony pojazd na okres ….. miesięcy. Bieg rękojmi rozpoczyna 
się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Odbiorca zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w 
terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.
4.  Czas  reakcji  serwisu  72 godziny od  zgłoszenia  (telefonicznego lub faksem)  dokonanego przez 
Odbiorcę. Dostawca zobowiązany jest, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi do naprawy i usunięcia 
usterek  lub  wad  na  własny  koszt,  wraz  z  dostawą  odpowiednich  części  zamiennych  w  terminie 
ustalonym z Odbiorcą.
5.  Odbiór  i  dostarczanie  naprawianego samochodu z  i  do miejsca  dostawy na koszt  Dostawcy w 
okresie gwarancji i rękojmi.

§ 11. Postanowienia końcowe
• W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej  zaakceptowanej przez obie strony.
• Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają 

rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych dla Odbiorcy.

§ 12. Integralną częścią umowy  jest:
Załącznik nr 1 – oferta.
Załącznik nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Odbiorca:                                                                    Dostawca:
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